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A. Část textová 

Úvod 

Vznik muzea 

K významným institucím, které působí na Valašsku, patří také Muzeum regionu Valašsko, p.o. 
Vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí (předchůdce - Musejní 
společnost - byla založena v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea v Kelči. 
Od roku 2005 je součástí muzea i vsetínská Hvězdárna (založena 1950). V roce 2011 byl pro 
návštěvníky po desítkách let otevřen Zámek Lešná u Valašského Meziříčí. 

Činnost a pobočky muzea 

Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum více oborové 
v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je 
péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace 
kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. 
Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko. Hvězdárna Vsetín se zabývá popularizací 
astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní mládeží ale i širokou veřejností. 

Muzeum má 41 pracovníků působících v pěti objektech spravovaných muzeem (zámek 
Vsetín, Hvězdárna Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kostel Svaté Trojice (nadále 
nebude dle metodiky NIPOS vykazována jako samostatná pobočka), Zámek Lešná). Muzeum 
spravuje 507.297 sbírkových předmětů. Výnosy muzea byly v roce 2012 23,7 mil. Kč (2011 
byly 19,5 mil. Kč), z toho 18,9 mil. Kč byl příspěvek zřizovatele.  

Návštěvnost 

Celková návštěvnost muzea v roce 2012 byla 95 100 návštěvníků (2011: 64 296) a dle počtu 
navštívených výstav a expozic (evidence NIPOS) v roce 2012 byla 189.373 návštěvníků (2011: 
137 706). K největšímu nárůstu v roce 2012 došlo na zámku Lešná (šlo o první, velmi náročný 
rok provozu – otevíralo se 1. 11. 2011, návštěvnost 2011 byla 3.483 a celkem za 2012 byla  
24 934). Zvýšení návštěvnosti na všech pobočkách je dáno mimořádným nasazením 
pracovníků. Pokud tato čísla budou udržena i v dalších letech, lze to považovat za velký 
úspěch. 

Výjimečný potenciálem z hlediska zpřístupňování sbírek, z hlediska kultury a cestovního 
ruchu je skutečnost, že muzeum má ve správě 3 zámky (Vsetín, zámek Kinských ve 
Valašském Meziříčí, zámek Lešná u Valašského Meziříčí). Žádné jiné muzeum ve Zlínském 
kraji nepůsobí v tolika zámeckých budovách – nemovitých kulturních památkách. Navíc se 
jedná o takřka jediné podobné turisticky atraktivní a přístupné objekty na Valašsku.  
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K hlavním mimořádným úkolům v roce 2012 patřilo: 

a) Dokončení desetiletého cyklu inventarizace sbírkových předmětů, zrušení 
nevyhovujícího depozitáře v Kelči (náhradou byla vytvořena v Kelči nová expozice 
Dýmkařství). 

b) Realizace úspěšných výstav a zejména nových expozic: zámek Vsetín – Templáři; 
Příroda hrou ve věži; Bankovky z celého světa. Zámek Kinských – Hasičská expozice 
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Zámek Lešná – Přírodovědná expozice (dokončení); 
Expozice historické školní třídy. 

c) Realizace a tvorba programů pro školy (měsíční průměr pořádaných programů: Vsetín – 
19,5; Hvězdárna – 7,5; Valašské Meziříčí – 27; Lešná – 10), řada úspěšných akcí na všech 
pobočkách (Templářské slavnosti, Den Země, Muzejní noc, Pohádkový den, Adventní 
kouzelní…) 

d) Vytvoření environmentálních středisek „Modrásek“ (nákup vybavení, dokončení 
software pro kiosky, tvorba expozic ve Vsetíně a Lešné, vybudování stezek v parku 
Lešná, Vsetíně a areálu Hvězdárny) v rámci projektu „Environmentální střediska Muzea 
regionu Valašsko“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí (celková 
částka ve výši 8 567 tis. Kč) a zdrojů zřizovatele. Projekt bude pokračovat doúčtováním 
v roce 2013. 

e) Práce na profilaci muzea, zlepšení marketingu, propagace a vydavatelské činnosti. 
f) Zabezpečení prvního roku provozu zámku Lešná (zámek byl veřejnosti otevřen 1. 11. 

2011; rekonstrukce byla financována z Regionálního operačního programu a zdrojů 
zřizovatele - celková výše investice 34 154 tis. Kč). Investice ze strany EU byla 
podmíněna plněním roční návštěvnosti ve výši nejméně 20 tisíc návštěvníků, což  
u venkovského zámku není snadný úkol (dosaženo 24 934 návštěvníků). 

g) Dokončení projektu „Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku  
v Lešné“, který byl financován z Operačního programu Životní prostředí a zdrojů 
zřizovatele (celková částka 2 344 tis. Kč).  Projekty – viz bod 14. 

h) Příprava investiční akce týkající se opravy střechy na zámku Kinských (12,28 mil. Kč), 
dořešení vodovodní přípojky a vytápění hospodářské budovy čp. 94 v Lešné, pořízení  
a instalace kamerového systému pro zámek Lešná.  

i) Jednání a hledání podpory pro projekt „Muzeum budoucnosti Vsetín“ (rozpočet činí 
150 mil. Kč.). Projekt je první náhradníkem pod čarou, stvrzený dopisem ministra, že je 
pravděpodobné jeho financování díky ušetření prostředků z veřejných zakázek ve 
výzvě. 
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Základní charakteristika  
Název organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Právní forma:  příspěvková organizace Zlínského kraje 
IČ: 00098574 
Sídlo: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín 
Kontakty Telefon: +420 571 411 690, e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz,  

http://www.muzeumvalassko.cz/ 
Statutární orgán: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel 

RNDr. Lukáš Spitzer, zástupce ředitele (od 1. 2. 2011) 
Předmět činnosti: Hlavní činnost (změna zřizovací listiny v červnu 2010): 

- Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických 
věd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Sběrná oblast: Valašsko 

- Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů (3 zámky a kostel) 
- Činnost hvězdárny 
- Popularizační a vzdělávací aktivity 
- Výzkum a další odborné činnosti 
Doplňková činnost: Maloobchodní prodej zboží 

Pracoviště:  Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín. Celoroční provoz.  
Expozice: V tom vsetínském zámku; Pod jménem valachů – historie lidových 
bouří; Počátky sběratelství na Vsetínsku; Vsetínsko na prahu moderní doby; Od 
kolébky po rakev; Brali mne za vojáčka; Templáři (nová expozice); Příroda hrou 
ve věži (nová expozice); Bankovky z celého světa (nová expozice).  
Další aktivity: Vyhlídková zámecká věž, galerie, krátkodobé výstavy, zámecký 
park, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. 
Zámek Kinských, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí. Celoroční provoz.  
Expozice: Jak se žilo na zámku, Hračky ze zámku a podzámčí; Sklo a gobelíny; 
Vůně kávy a Kavárnička Antonína Duřpeka; Staré knihy vyprávějí; Hasičská 
expozice - Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci (nová expozice).  
Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně 
svatebních obřadů. 
Zámek Lešná, Lešná 1, 756 41 Lešná. Celoroční provoz (v zimě po domluvě). 
Expozice: Historická expozice; Přírodovědná expozice (dokončena 2012); 
Expozice historické školní třídy (nová expozice).  
Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor 
včetně svatebních obřadů. 
Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí, Sokolská 346, 757 01 
Valašské Meziříčí. Zpřístupněn v letních měsících, pořádání koncertů a výstav 
Hvězdárna Vsetín, Jabloňová 231, 755 11 Vsetín. Celoroční provoz. 
Popularizace astronomie a přírodních věd, doplňková výuka pro všechny typy 
školských zařízení, přednášky pro veřejnost, pozorování Slunce a večerní 
astronomická pozorování, pořádání kulturních akcí 

Rozpočet (výnosy) 2010: 18 642 600 Kč (z toho 16 751 000 Kč příspěvek zřizovatele) 
2011: 19 511 450 Kč (z toho 17 715 500 Kč příspěvek zřizovatele) 
2012: 23 360 160 Kč (z toho 18 931 000 Kč příspěvek zřizovatele) 

Zaměstnanci 
(přepočtený 
počet) 

2010: schválený počet 41,63, skutečný 41,25 
2011: schválený počet 40,96, skutečný 40,73 
2012: schválený počet 41,19, skutečný 41,81 

Návštěvnost 2010: 44.670 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 74.068 návštěvníků) 
2011: 64.296 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 137.706 návštěvníků) 
2012: 95 100 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 189 373 návštěvníků) 
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I. EKONOMICKÁ ČÁST 

1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

 
Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2012 činila: 
(Schváleno zastupitelstvem ZK usnesením č. 0581/Z18/11 dne 14. 12. 2011) 
 

příspěvek na provoz  17 052 000,00 Kč 

závazný objem prostředků na platy  8 932 000,00 Kč 

závazný objem OON  373 000,00 Kč 

odvod z IF 280 000,00 Kč 
 

Během roku 2012 došlo k těmto změnám: 

1. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012  
řešila navýšení rozpočtu o 387 000,00 Kč jako účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
zřizovatele na realizaci projektu Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém 
parku Lešná u Valašského Meziříčí, viz usnesení RZK č.0093/R04/12. 

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 
uložila organizaci povinnost odvodu prostředků z investičního fondu do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 700 000,00 Kč, viz usnesení RZK čj. 000305/R10/12. 

3. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 
navýšení závazný objem mzdových prostředků o 400 000,00 Kč, viz usnesení RZK čj. 
0386/R12/12. 

4. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 
se týkala navýšení příspěvku na provoz o 325 000,00 Kč, viz usnesení RZK čj. 
0531/R16/12. 

5. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 
navýšila příspěvek na provoz ve formě poskytnutí dotace ROP ve výši 244 753,00 Kč, viz 
usnesení RZK čj. 0668/R18/12. 

6. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 
navýšila příspěvek na provoz ve výši 767 000,00 Kč a současně s tím byly navýšeny i 
prostředky na platy ve výši 9 900,00 Kč a ostatní osobní náklady o 1 000,00 Kč viz 
usnesení RZK č.j. 0717/R19/12. 

7. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 
schválila snížení závazného objemu prostředků na platy o 72 000,00 Kč a navýšení 
závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady o 72 000,00 Kč viz usnesení RZK 
č.j. 0790/R22/12.   
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Investiční dotace a návratné finanční výpomoci 

 

1. V rámci dokončení akce projektu Stavební obnova a modernizace zámku Lešná  
u Valašského Meziříčí organizace obdržela začátkem roku 2012 investiční dotaci z ROP 
do investičního fondu ve výši 7 763 562,09 Kč 

2. V souvislosti s projektem Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko byla 
organizaci schválena investiční dotace do IF ve výši 1 037 000,00 Kč na dofinancování 
neuznatelných výdajů Státním fondem životního prostředí.  

3. Na realizaci systému vytápění a přívodu vody do hospodářského objektu č.p. 94  
v Lešné byl schválen příděl do investičního fondu ve výši 202 705,00 Kč.  

4. Na realizaci technického zhodnocení, a to pořízení nových dveří, mříže a rozvaděče  
v zámku Lešná byl schválen příděl do investičního fondu ve výši 90 000,00 Kč a příděl  
z rezervního fondu organizaci ve výši 40 000,00 Kč.  

5. Na kamerový systém zámku Lešná byl schválen příděl do investičního fondu ve výši 
110 000,00 Kč.  

6. V průběhu roku byla organizaci poskytnuta NFV ve výši 2 458 000,00 Kč na 
profinancování rozpracovaného projektu Muzeum budoucnosti Vsetín. 

7. Zřizovatelem byla poskytnuta NFV ve výši 7 339 320,00 Kč na profinancování projektu 
EVVO, přesun z roku 2012. 

 
Na základě výše uvedených změn byly závazné ukazatele muzea změněny na následující 
hodnoty: 
 
příspěvek na provoz  18 931 000,00 Kč 

závazný objem prostředků na platy  9 269 900,00 Kč 

závazný objem OON  446 000,00 Kč 

odvod z IF 980 000,00 Kč 
 
 

Příspěvky od obcí 180 000,00 Kč 

Město Vsetín: 60 000,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města Vsetína na 
akce muzea, lektorské programy a úpravu expozic (jedná se o zdroj 
vzniklý přerozdělením výnosů z hazardu) 

Město Val. Meziříčí: 120 000,00 Kč formou veřejné podpory z rozpočtu Města Valašské 
Meziříčí na zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu zámku, úpravy 
expozic a na akce v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 

Všechny příspěvky od obcí byly vyčerpány dle svého účelu a řádně vyúčtovány. 
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2) Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti 

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti 

Celkové náklady organizace za rok 2012 byly ve výši 23 514 839,53 Kč, což je 101,09% 
oproti rozpočtu, který činil po změnách 23 260 160,00 Kč. 

 
Účet 501 - Spotřeba materiálu  1 958 730,00 Kč  90,78% 
Na tomto účtu jsou nejvýznamnějšími položkami náklady související s přípravou a realizací 
výstav, úpravou nebo vytvořením nových expozic ve všech střediscích muzea. Část těchto 
nákladů byla kryta z prostředků Města Vsetín ve výši 60 tis. Kč a od Města Valašské Meziříčí 
ve výši 120 tis. Kč. Nedočerpané prostředky účtu 501 byly použity na krytí nákladů na účtu 
502 a 503. Úspora byla motivována snahou vyrovnat zvýšené náklady na energie v roce 
2012. 

Účet - 502, 503 Spotřeba energií  
a jiných neskladovatelných dodávek 2 057 420,00 Kč    120,55% 
Velmi nízké teploty během ledna a února roku 2012 znamenal vyšší náklady, které se však do 
konce roku nepodařilo eliminovat důkladnými opatřeními zaměřenými na kontrolovanou 
spotřebu energií po zbytek roku. To se v konečné fázi odrazilo, i přes snahu o úspory, v 
překročení plánované výše nákladů. Dalším prvkem, který ovlivnil spotřebu energií, byl 
celoroční provoz v nově otevřeném zámku Lešná, se kterým nebyla předcházející zkušenost z 
hlediska nároků spotřeby. Celkem bylo plánováno 1 706,75 tis. Kč, náklady činily 2 057,42 tis. 
Kč. Náklady na energie byly překročeny o 350,66 tis. Kč, přičemž byly kryty úsporami na účtu 
501 a zvýšenými výnosy účtu 602. 

Účet 512 – Cestovné    89 241,00   84,99%  

Tato položka nebyla dočerpána s ohledem na snížení nákladu na služební cesty do Lešné  
u Valašského Meziříčí.      

Účet 513 - Náklady na reprezentaci   42 399,80 Kč   112,92% 

Tato položka byla lehce překročena díky množství nově realizovaných akcí v roce 2012, při 
kterých bylo poskytnuto občerstvení.  

Účet 518 - Ostatní služby    3 025 530,00 Kč  100,85% 

Položka služeb je překročena v položce ostatní služby. Celkové překročení činí 25,48 tis Kč, tj. 
0,85 % z plánovaných nákladů. 

Účet 521 - Ostatní osobní náklady (521 04xx)  446 000,00   100,00 % 

Účet 521 - Prostředky na platy  9 369 900,00 Kč  101,08 % 
          (521 05xx, 521 06xx) 

Popis čerpání výše uvedených položek je uveden v kapitole 5 – Rozbor zaměstnanosti  
a mzdových nákladů 

Účet 527 – Základní příděl FKSP (1%) 93 669,00 Kč   100,75 % 

Během roku došlo k navýšení objemu mzdových prostředků. Z tohoto důvodu došlo i ke 
zvýšení základního přídělu do FKSP oproti plánu. 
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Účet 549 - Ostatní náklady   66 480,00 Kč   39,84 % 

Plánované výdaje nebyly dočerpány. Z celkové výše plánu 166,88 tis. Kč bylo čerpáno 
39,84%. Nedočerpání bylo způsobeno změnou struktury výdajů, která byla zapojena  
ve prospěch účtu 502 a 503.  

Účet 551 - Odpisy    1 572 200,00 Kč  99,89 %  

Plánovaná částka odpisů 1 593 tis. Kč byla v průběhu roku upravena na 1 574 tis. Kč. 
Skutečná tvorba byla ve výši 1 572,2 tis. Kč, což je 99,89% oproti plánované hodnotě. Nižší 
tvorba odpisů byla způsobena posunem realizace pořízení majetku či technického 
zhodnocení majetku. Důsledkem byla nižší tvorba odpisů z nově zařazeného majetku. 

Účet 558 - Náklady z drobného   447 900,00 Kč   203,59 % 
       dlouhodobého majetku      

Za účelem provozního zabezpečení realizovaných projektů, tvorby a propagace nových 
expozic v zámku Lešná, na hvězdárně Vsetín a v zámku Kinských byla pořízena výpočetní 
technika (monitory, stolní počítače, notebook, server). Díky zvýšenému požadavku na 
zabezpečení lektorských programů bylo nutno zajistit technicky edukační proces. Současně 
pro lepší vzájemnou komunikaci mezi středisky byly nahrazeny technicky zastaralé síťové 
prostředky vykazující vysokou poruchovost. Ve vazbě na tvorbu lektorských programů byl 
pořízen nový software včetně licencí, sloužící též ke zlepšení propagace a marketingu muzea.  

 

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti 

Celkové výnosy organizace za rok 2012 byly ve výši 23 392 824,06 Kč, což je 100,86% oproti 
plánu, který činil 23 193 160,00 Kč. 

Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb   1 618 280,00 Kč  111,61% 

Výrazně stouply tržby za vstupné, ve kterých se odrazil zájem veřejnosti o nově vytvořené 
expozice v zámku Vsetín i zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, zvláště pak nově otevřený 
zámek v Lešné u Valašského Meziříčí.  

Účet 603 - Výnosy z pronájmu   234 720, 00 Kč  98,21% 

Do nižších výnosů z pronájmů se promítla skutečnost, že řada firem a partnerů měla pro rok 
2012 snížené rozpočty a z těchto důvodů omezili u nás rozsah pronájmu. Také se v tomto 
roce uskutečnilo méně svateb. Současně se některé akce uskutečnily tak, že místo tržby za 
pronájem se realizovaly tržby ze vstupného - tím pádem došlo k navýšení tržby z prodeje 
služeb a snížení tržby za pronájem. 

Účet 604 - Tržby za zboží (vlastní)   42 510 ,00 Kč   53,13%  

Tržby se týkají zejména vlastních publikací. Některé z nich byly připraveny k vydání až ke 
konci roku a tržby již nemohly být realizovány v plánované výši. 

Účet 648 - Čerpání fondů    312 053,00 Kč   219,15% 

V tomto roce bylo využito plánované čerpání rezervního fondu z hospodářského výsledku ve 
výši 87 180,00 Kč na projekt Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku 
v Lešné u Valašského Meziříčí, dále z tohoto fondu byl proveden příděl do investičního fondu 
ve výši 4 000,00 Kč. 
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Z rezervního fondu z dotací a darů byl proveden příděl do investičního fondu ve výši 
36 000,00 Kč a dále pak provedeno čerpání ve prospěch nákladů z účelových darů v celkové 
hodnotě 125 350,00 kč. 

Z fondu odměn bylo čerpáno 100 000,00 Kč na odměny za plnění zvlášť důležitých a 
mimořádných úkolů týkající se projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko.  
Ostatní čerpání viz kapitola č. 7. 

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti  1 884 140,00 Kč  96,39 % 

Obsahem tohoto účtu je zúčtování transferu z EU a státního rozpočtu na projekt Regenerace 
parku Lešná, kde původní hodnota projektu byla poskytovatelem (SFŽP) oproti plánu 
ponížena ve způsobilých výdajích díky konečné hodnotě vysoutěžené zakázky.  

Součástí vykázané hodnoty je náhrada škod pojišťovnou ve výši 216 590,00 Kč, kterou 
způsobil úder blesku do věže zámku Vsetín v 07/2012. 

Účet 672 – Výnosy místních vládních 19 295 750,00 Kč  99,84 % 
        institucí z transferů      

Největší položkou tohoto účtu je příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 18 931 000,00 
Kč. Další položkou je účelová dotace z ROP Střední Morava související s dofinancováním 
projektu Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Obě tyto 
položky byly poskytnuty ve 100 % plánované hodnoty. Další položkou tvořící zůstatek tohoto 
účtu je transfer ve formě finanční podpory od Města Valašské Meziříčí ve výši 120 000,00 Kč. 
Původní plán byl ve výši 150 000,00 Kč. 

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x 

Účet 381 - Náklady příštích období   18 576,00 Kč  

Zůstatek účtu je tvořen z udržovacího poplatku za program Gordic na rok 2013 a podíl 
nákladů za školení účetních a odborných pracovníků probíhajících v roce 2012-2013. 

Účet 389 - Dohadný účet pasivní   847 343,00 Kč 

Dohadná podložka za elektrickou energii je 128 310,00 Kč, plynu 669 788,00 Kč, vody  
22 370,00 Kč a zboží v komisi za 26 875,00 Kč. Náklady na energii byly vypočítány dle 
skutečné spotřeby. 

 

3) Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Náklady u doplňkové činnosti činily 248 646,35 Kč., výnosy pak dosáhly částky 397 365,00 Kč. 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl 148 718,65 Kč.  

Jednalo se o maloobchodní prodej zboží, z části v režimu komisního prodeje, publikace 
vydávané jinými subjekty, katalogy, pohlednice, drobné upomínkové předměty úzce 
související s oborem naší hlavní činnosti. 
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4) Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2012 za hlavní a doplňkovou 
činnost 

Hlavní činnost -122 015,47 Kč  
Doplňková činnost 148 718,65 Kč  
Celkem zisk 26 703,18 Kč 

Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena zvýšením nákladů na spotřebu energií v zimě 2012 
(viz komentář k účtu 502, 503). Ztráta v hlavní činnosti byla kryta zlepšeným hospodářským 
výsledkem z doplňkové činnosti. 

Rozdělení hospodářského výsledku navrhujeme dle pravidel EKO KÚ pro příděl zlepšeného 
výsledku hospodaření do peněžních fondů takto:  
Do rezervního fondu 26 703,18 Kč 
 
5) Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 

Účet 521 - Ostatní osobní náklady  446 000,00  100 % 

Závazný objem OON byl schválen ve výši 373 000,00 Kč, po poslední změně závazných 
ukazatelů činil 446 000,00 Kč.  

Ostatní osobní náklady byly čerpány dle potřeb organizace na základě uzavíraných dohod  
o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Jednalo se o přednášky pro veřejnost, práce 
v redakční radě časopisu Valašsko-vlastivědná revue, kulturní vystoupení k vernisážím a na 
akcích muzea, práce v nákupní komisi sbírkových předmětů, administrativní práce  
v knihovně, obsluhy plynové kotelny a EZS a pod. Dále byly uzavírány dohody o provedení 
práce a o pracovní činnosti na průvodcovskou činnost v objektech zámku Vsetín, zámku 
Kinských ve Val. Meziříčí a zámku v Lešné u Val. Meziříčí.  Část finančních prostředků byla  
z tohoto důvodu převedena během roku ze závazného objemu prostředků na platy do 
závazného objemu OON.  

Z OON bylo vyplaceno odstupné ve výši 41 490,00 Kč. Z důvodu organizačních změn bylo 
zrušeno místo zahradnice v Lešné u Val. Meziříčí. 

Účet 521 - Prostředky na platy  9 369 900,00 Kč 101,08 % 

Prostředky na platy byly schváleny ve výši 8 932 000,00 Kč.  Během roku došlo k několika 
úpravám a změnám rozpočtu. Po poslední změně došlo k navýšení rozpočtu na 9 269 900,00 
Kč. Nad jeho úroveň bylo vyplaceno 100 000,00 Kč, které byly čerpány z fondu odměn. 

Od 1. 2. 2011 uplatňujeme zvláštní způsob určení platového tarifu (dle §6 nařízení vlády ze 
dne 7. 12. 2010, kterým se mění 564/2006 Sb.), díky tomu se prostředky na tarifní plat 
přesunuly do odměn, čímž vznikl nástroj pro finanční motivaci zaměstnanců. 

Fyzický stav pracovníků a průměrná mzda dle kategorií 

Fyzický stav pracovníků činil ke konci roku 47.  

Přepočtený stav pracovníků byl upraven během roku na 41,19. Skutečný přepočtený stav 
pracovníků za rok byl 41,81. Stav pracovníků byl překročen z důvodu dlouhodobé nemoci 
výtvarnice – výstavářky muzea (musela být přijata na 8 měsíců jiná pracovnice) a z důvodu 
zaučení nových pracovníků. 

Vysoký stav fyzických pracovníků je způsoben množstvím zkrácených úvazků v organizaci. 
Tento stav vyplývá z potřeb organizace. 
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Průměrná mzda na jednoho zaměstnance oproti roku 2011 stoupla z 18 056 na 18 676 Kč. 
Průměrné mzdy dle kategorií jsou uvedeny v příloze, tabulka č. 6. 

Kategorie zaměstnanců k 31.12.2012 (přepočtený stav) 

Odborní pracovníci 22,14 
THP pracovníci 12,49 
Dělníci 7,18 
Celkem 41,81 

Procento fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 13%. Z organizace odešlo  
6 zaměstnanců (1x výpověď z organizačních důvodů, 2x odchod do starobního důchodu,  
1x dohoda o rozvázání pracovního poměru). Z toho byly 2 zaměstnanci na plný úvazek, 
ostatní na zkrácený úvazek.  

6) Vyhodnocení provedených oprav /tab.č.7/ 

Plán oprav byl v průběhu roku zřizovatelem několikrát navýšen až na hodnotu 743 000,00 Kč. 
Následně byl v prosinci tento aktualizovaný plán nedočerpán o 30 tis. Kč – 0,96 %, neboť 
došlo k několika výpadkům při realizaci oprav. Jednalo se o opravy věžních hodin.  

Naproti tomu byly překročeny náklady na opravu motorových vozidel o 23 345,00 Kč, což je s 
ohledem na stav našeho vozového parku logický důsledek a i v budoucím roce to bude 
problematická položka nákladů na opravy. Akutně bylo nutno provést celkovou opravu 
brzdového systému na vozidle VW Transporter a nákladnou opravu dobíjení včetně výměny 
alternátoru, baterie a řídící jednotky dobíjení na vozidle Škoda Fabia. 

Neplánovaně byla provedena oprava poruchy EZS na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 
nákladem 19 415,00 Kč. Rozpočtovaná částka činila 5 000,00 Kč. 

Rozpočet na opravy: 743 000,00  Kč 
Čerpáno na opravy: 697 670,00  Kč 
Čerpáno 91,48% rozpočtu. 
  
7) Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace  

Účet - 411 Fond odměn  

Počáteční stav fondu 143 001,31 Kč 

Fond byl během roku použit na výplatu odměn v prosinci ve výši 100 tis Kč za plnění zvlášť 
důležitých a mimořádných úkolů týkající se projektu Environmentální střediska Muzea 
regionu Valašsko. 

Konečný stav fondu činí 43 001,31 Kč. 

Účet - 412 FKSP  

Počáteční stav fondu byl 66 051,99 Kč, přídělem 1 % byl navýšen o částku 93 699,00Kč.  

Čerpání – 117 390,00 Kč 

7 100,00 Kč dary k životním a pracovním výročím 
88 790,00 Kč na stravenky,  
21 500,00 Kč kupony na regeneraci zaměstnanců – sauny, masáže, vitamíny 
Konečný zůstatek fondu činí 42 360,99 Kč. 
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Rozdíl mezi účtem 412 a finančním účtem v bance 243 činí 515,23 Kč. Tento rozdíl se skládá 
z nesplacených půjček a dalších převodů za stravenky, bankovní poplatky, úrok a převod za 
dary vyplacené pokladnou. Převody jsou vyrovnány v lednu 2013. Půjčky jsou spláceny 
pravidelně. 

Účet 413 - Rezervní fond  

Počáteční stav 1 113 Kč rezervního fondu byl navýšen ze zlepšeného hospodářského 
výsledku o částku 91 598,22 Kč. Z tohoto fondu byly čerpány tyto prostředky: 

- příděl do investičního fondu ve výši  4 000,00 Kč 
- dofinancování regenerace parku Lešná 87 180,00 Kč     
Konečný stav fondu činí  1 531,22 Kč 

Účet 414 - Rezervní fond  

Počáteční stav fondu byl 0,00 Kč. V průběhu roku byly ve prospěch tohoto fondu přijaty tyto 
účelově vázané dary: 
-   1 000,00 Kč MUDr. Halata    na vydání časopisu ACO 
-   5 000,00 Kč SCHOTT, a.s.     na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí 
-  350,00 Kč Uvírová Ludmila    na provoz tiskárny Konica 
-  30 000,00 Kč CS Cabot, s.r.o.         na rozvoj expozic zámek Kinských Val. Meziříčí 
- 5 000,00 Kč CS Cabot, s.r.o.      na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí 
- 10 000,00 Kč On Semiconductor, s.r.o. na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí   
-  4 000,00 Kč Čermák Jan                 detektorová prospekce Pulčín 
- 3 000,00 Kč Mocek Lubomír   na TZ zámek Lešná – mříž 
- 18 000,00 Kč Pastorčák Stanislav   na TZ zámek Lešná – mříž 
- 15 000,00 Kč ZOD Lešná   na TZ zámek Lešná – mříž 
- 60 000,00 Kč Město Vsetín     na akce, lektorské programy a úpravu expozic 
    (zdroj vzniklý přerozdělením výnosů z hazardu) 
- 10 000,00 Kč Mgr. Tkačíková Jana zakoupení pozůstalosti – studijní materiál 
 
Celkem přijato na darech 161 350,00 Kč a tyto byly dle svého účelu použity. Do této částky 
není zahrnuta dotace Města Valašské Meziříčí ve výši 120 000,00 Kč na zvýšení atraktivity a 
lepšího využití areálu zámku, úpravy expozic a na akce, protože nemá charakter daru (jde o 
finanční výpomoc) a neúčtuje se přes rezervní fond. 
Konečný stav fondu činí 0,00 Kč 

Účet 416 - Investiční fond 

Počáteční stav fondu 276 957,72 Kč byl v průběhu roku navýšen o částku 
 
 +       1 546 881,22 Kč - odpisem stávajícího majetku 
 +            25 323,00 Kč - odpisem majetku pořízeného v roce 2012 
 +      1 439 705,00 Kč  - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (viz tabulka níže) 
 +            40 000,00 Kč  - převody z rezervních fondů 
 +      7 763 562,09 Kč  - investiční dotace v rámci ROP 
Zdroje cekem: 10 815 714,31 Kč 
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Technické zhodnocení majetku bylo realizováno u následujících akcí.  
Z fondu byly financovány tyto akce: 
-        8 313 171,09 Kč  - technické zhodnocení staveb: 

-        1 032 432,00 Kč  - nákupy ostatního hmotného a nehmotného majetku 

 
-           980 000,00 Kč  -  odvod do rozpočtu zřizovatele 
-             73 776,00 Kč  -  vrácení poskytnuté nevyčerpané dotace zřizovateli  
-          280  382,01 Kč  -  ostatní vratky 

Použití celkem: 10 697 761,10 
Konečný stav fondu:  + 412 667,93 Kč 
 

8) Stav bankovních účtů  

Bankovní účty celkem 1 978 717,48 Kč 

Všechny fondy mimo FKSP jsou kryty prostředky na příslušných AÚ. 
Mezi fondem FKSP a účtem 243 je rozdíl, který tvoří nesplacené půjčky a převody prostředků 
za stravenky, úrok, poplatky. Tyto položky jsou vyrovnány v lednu 2013. (půjčky dle 
splatnosti v dalších letech). 
Tvorba i čerpání byly s platnou legislativou.  

9) Stav pohledávek 

Celkový stav pohledávek činí 598 721, 00 Kč 

Účet 311 – Odběratelé - stav účtu:    25 001,00 Kč 

Zůstatek se skládá z neuhrazené fakturace vlastního časopisu, který se rozesílá 2x ročně 
(distribuce ve 12/2012) a z vystavených faktur za pronájmy. Neevidujeme žádné faktury, 
které by nebyly uhrazeny po splatnosti. Zůstatek tvoří faktury vystavené ve 12/2012, 
splatnost v 01/213. 

Akce Schválený investiční záměr Částka - hodnota 
Stavební obnova a modernizace zámku 
Lešná u Val. Meziříčí IZ 663/3/090/043/12/09-02/04 7 763 562,09 Kč 

Environmentální střediska Muzea 
regionu Valašsko – osvětlení IZ 664/3/090/044/12/09-03/02/12 173 336,00 Kč 

Zámek Lešná – kamerový systém  43 568,00 Kč 
Lešná – hospodářská budova čp. 94 – 
vnitřní vodovod 

 46 358,00 Kč 

Lešná – hospodářská budova čp. 94 – 
ústřední vytápění 

 156 347,00 Kč 

Zámek Lešná – mříž do oddělení historie  40 000,00 Kč 
Zámek Lešná – dveře do sklepa  

 30 000,00 Kč 

Zámek Lešná – rozvaděče v kuchyni  60 000,00 Kč 

Akce Schválený investiční záměr Částka - hodnota 
Environmentální střediska Muzea 
regionu Valašsko IZ 664/3/090/044/12/09-03/02/12 966 000,00 Kč 

Zámek Lešná – kamerový systém  66 432,00 Kč 
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Účet 314 - krátkodobě poskytnuté zálohy - stav účtu 550 880,00 Kč 

Jedná se o zaplacené zálohy na elektrickou energii ve výši 72 610,00 Kč, zálohy na plyn ve 
výši 455 900,00 Kč, a na vodné ve výši 22 370,00 Kč. 

Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci - stav účtu 22 840,00 Kč 

Částka je tvořena nesplacenou částí půjček FKSP. Tyto půjčky jsou řádně spláceny dle 
uzavřených smluv. 

Účet 381 – Náklady příštího období - stav účtu 18 567,00 Kč 

Zůstatek účtu je tvořen z udržovacího poplatku za program Gordic na rok 2013 a podílu 
nákladů za školení účetních a odborných pracovníků probíhajících v roce 2012-2013. 

Účet 465 – Dlouhodobé pohledávky - stav účtu 12 000,00 Kč 

Tato částka je zálohou na dlouhodobé krytí karty CCS pro nákup pohonných hmot. 

 

10) Stav závazků a jejich finanční krytí 

Závazky organizace činí 11 174 831,01 Kč a byly uhrazeny ve splatnosti. 

Účet 321 – Dodavatelé - stav účtu:    314 716,01 Kč 

Běžné faktury jsou kryty bankovním účtem. 

Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci - stav účtu: 8 760 320,00 Kč 

Zůstatek účtu je tvořen návratnými finančními výpomocemi zřizovatele na probíhající 
projekty. K 31. 12. 2012 to jsou:  

6 302 320,00 Kč na projekt Environmentální střediska 
2 458 000,00 Kč na projekt Muzeum budoucnosti 

Účet 331 – Zaměstnanci - stav účtu:   123 742,00 Kč 

Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  - stav účtu 
412 696,00 Kč 

Účet 342 - Jiné přímé daně - stav účtu   79 520,00 Kč 

Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - stav účtu: 636 501,00 

Tyto účty souhlasí s výplatní listinou 12/2012 a jsou vyrovnány v 1/2013 vyplacením mezd  
a odesláním odvodů. 

Účet 389 - Dohadný účet pasivní - stav účtu 847 343,00 Kč 

Dohadná podložka za elektrickou energii je 128 310,00 Kč, plynu 669 788,00 Kč, vody  
22 370,00 Kč a zboží v komisi za 26 875,00 Kč. Náklady na energii byly vypočítány dle 
skutečné spotřeby. 

 

11)  Stav nedokončeného dlouhodobého majetku 

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stav účtu: 2 658 000,00 Kč 

Investiční akce „Muzeum budoucnosti Vsetín“, která je v letošním roce hrazena návratnou 
finanční výpomocí. Celkem je zůstatek účtu 2 658 000,00 Kč. Dále je popsáno v bodě č. 14.4. 
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12) Stavy zásob 

Zásoby celkem stav: 231 990,90 Kč 

Účet 112 - Materiál na skladě - stav účtu:   762,34 Kč 
Na tomto účtu evidujeme zásobu lihu Oddělení přírodních věd Valašské Meziříčí.  

Účet 132 - Zboží na skladě - stav účtu:   231 228,56 Kč 
Počáteční stav zboží na skladě byl 243 518,18 Kč. Meziročně došlo ke snížení stavu zboží  
o 12 289,62 Kč. Jedná se o zboží, určené k prodeji návštěvníkům, jako např. pohlednice, 
brožury, tiskoviny, dárkové, upomínkové předměty a výrobky lidové umělecké tvořivosti. 

Účet 263 – Ceniny - stav účtu    25 627,47 Kč 
Na tomto účtu evidujeme poštovní známky, stravenky „Ticket Restaurant“, šeky a dárkové 
kupóny. 

13)  Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech  

Účet 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení, účet 547 - manka a škody a účet 557 - náklady 
z odepsaných pohledávek – nebylo v roce 2012 účtováno. 
Účet 542 - jiné pokuty a penále – v roce 2012 bylo zúčtováno penále ve výši 161,00 Kč. 
 
14)  Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) 

14.1.  Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí 

Projekt byl realizován a v roce 2012 byl ukončen a proběhlo doúčtování dotace z ROP. 
Udržitelnost projektu je 5. let. 

Zdroj:  Regionální operační program Střední Morava (ROP), Prioritní osa 3 - Cestovní ruch, 
 oblast podpory 3.2 - Veřejná infrastruktura a služby 
Celkové náklady projektu byly ve výši 34 154 224,00 Kč včetně DPH. 
Registrační číslo projektu: CZ.1.12/3.2.00/17.00907 
Zámek byl slavnostně otevřen za účasti pana hejtmana dne 31. 10. 2011. 

14.2. Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko  

Projekt schválen a realizován, dofinancován bude v roce 2013 

Zdroj: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro 
 environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 
Celkové náklady projektu financované z fondů EU a SR se předpokládají ve výši 6 215 000,00 
Kč včetně DPH. Dle schváleného IZ budou náklady 8 567 272,00 Kč. 
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/10.06419 
Termín otevření environmentálních středisek veřejnosti byl 1. 9. 2012. 

Cílem projektu je zajištění uceleného programu EVVO v budovách spravovaných muzeem 
(zámek Kinských, zámek Vsetín, zámek Lešná a hvězdárna Vsetín) i mimo ně (naučné stezky, 
exkurze v přírodě, přednášky na školách). Pro potřeby EVVO byla vždy využita vhodná část 
budovy, která byla vybavena environmentálními (přírodovědeckými, ekologickými) 
expozicemi nebo potřebným vybavením pro vzdělávání a přednášky (informační centrum  
a multifunkční sál). Environmentální expozice, výstavy a přednášky konané uvnitř budov jsou 
propojeny s aktivitami probíhajícími mimo budovy (exkurze, přednášky a ekologické hry v 
přírodě). Díky opakované veřejné zakázce byly v září 2012 otevřeny naučné stezky ve Vsetíně 
a Lešné. V roce 2012 byly řešeny nezpůsobilé výdaje projektu investiční dotací zřizovatele. 



Zpráva o hospodaření a činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2012 
 

 

18 

14.3. Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského 
 Meziříčí  

Projekt byl schválen a realizován v letech 2011 a 2012. 

Zdroj:  Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, 
 oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

Celkové náklady projektu byly 2 343 987,00 Kč včetně DPH. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/10.09538 

Cílem projektu byla obnova historické kompozice krajinářsky a dendrologicky hodnotného 
parku a jeho dřevinné druhové skladby založeného na začátku 19. století (krajinářské 
průhledy, dominanty solitérní i skupinové, kvetoucí keřové formace tvořené převážně 
azalkami) včetně jeho přírodě blízkých odpočinkových částí. 

14.4. Muzeum budoucnosti Vsetín  

Projekt doporučen a schválen jako náhradní projekt, dosud nebylo rozhodnuto 
poskytovatelem o jeho zamítnutí či pokračování. Předpokládaný termín konečného vyjádření 
MŠMT je březen 2013. 

Zdroj:  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 5.3 Komercializace  
a popularizace VaV, oblast podpory 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV. 

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 150.000.000,00 Kč včetně DPH, dosud 
byly uhrazeny náklady na projektovou přípravu a dokumentaci pro stavební povolení ve výši 
2 658 000,00 Kč. 

Předpokládaný termín dokončení – konec roku 2015 (pokud bude schválen k realizaci) 

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/09.0164 

Cílem projektu je vybudování návštěvnického centra k propagaci a popularizaci vědy  
a techniky. Za tímto účelem se dělí do čtyř tematických celků – expozic. Celková 
rekonstruovaná a upravená plocha pro účely projektu činí 4 600 m2 plochy. 

Z hlediska přehlednosti jsou uvedeny schválené projekty v tabulkách č. 17 A,B,C. 

15)  Přehled investičních záměrů, investičních požadavků 

Investiční záměry jsou uvedeny v tabulce č.18. Přehled investičních záměrů: 

IZ 663/3/090/043/12/09 Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského 
    Meziříčí 
    V roce 2012 se nezpracovávaly dodatky. Popis projektu viz 14.1. 

IZ 664/3/090/044/12/09 Environmentální střediska muzea regionu Valašsko 
    V roce 2012 se zpracovávaly 2 dodatky. Popis projektu viz 14.2. 

IZ 693/3/090/047/05/10 Muzeum budoucnosti Vsetín 
    V roce 2012 se zpracovával 1 dodatek. Popis projektu viz 14.4. 
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16)  Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace 

Organizace pronajímá krátkodobě své prostory v zámcích Vsetín, Kinských ve Valašském 
Meziříčí a Lešná jak ke svatebním obřadům, tak za účelem konání plesů, společenských  
a jiných aktivity.  

Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín státní organizace Český 
hydrometeorologický ústav, které využívá k měřením v rámci celorepublikové sítě. Na zámku 
Vsetín jsou pronajaty prostory ve vestibulu, kde jsou umístěny nápojové automaty. Na věži je 
umístěna anténní konzola, která slouží firmě Synergy s.r.o. k přenosu dat. 

V zámku Vsetín i v zámku Kinských jsou pronajímány domovnické byty. V Lešné č.p. 94 
(hospodářský objekt) jsou pronajaty podkrovní, nebytové prostory. Blíže jsou pronájmy 
specifikovány v přílohách, tab. č. 19. Sazba za dlouhodobé pronájmy je kalkulována na 
základě individuálního propočtu, ve kterém jsou kromě nájmů za 1 m2 zahrnuty též náklady 
na energie a služby. 

V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Val. Meziříčí. Depozitáře jsou 
již delší dobu řešeny pronájmem prostor ve Val. Meziříčí v objektu bývalých kasáren a dále  
v Kelči, kde byl pronájem k 31. 12. 2012 ukončen.  

17) Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky 

V roce 2012 proběhly v organizaci celkem 4 kontroly.  

1) 3. 4. 2012 – 6. 4. 2012 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – územní 
pracoviště Vsetín kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedoplatky 
pojistného ani penále z prodlení. 

2) 18. 7. 2012 provedl Úřad práce České republiky – krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní 
pracoviště ve Vsetíně kontrolu „Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o hrazení 
SÚPM a poskytnutí příspěvku (financováno ESF)“. 
Kontrola neshledala závady a konstatovala, že veřejná finanční podpora, poskytnutá úřadem 
práce, byla ze strany kontrolované osoby účelově využita. 

3) Metodická dohlídka v oblasti pracovně právní a odměňování ve smyslu zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce a předpisů souvisejících, vnitřní předpisy, metodické pokyny  
a personální procesy. Tato dohlídka byla provedena 28. 3. 2012 pracovníky Odboru řízení 
lidských zdrojů KÚ Zlín. V průběhu dohlídky bylo uloženo několik doporučení ke zlepšení 
činností kontrolované oblasti, které byly realizovány v roce 2012. 

4) Metodická dohlídka v oblasti nakládání nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje 
svěřeným do užívání naší organizaci. Tato dohlídka byla provedena dne 28. 5. 2012 
pracovníky majetkoprávního oddělení KÚ Zlín. Byly zjištěny dvě smlouvy, které byly uzavřeny 
na dobu neurčitou, a tato lhůta nebyla schválena zřizovatelem. Bylo navrženo opatření 
k dodatečnému vzetí na vědomí těchto smluv zřizovatelem.  
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18) Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) 

Podstatné zvýšení návštěvnosti a tím pádem i tržeb oproti loňskému roku bylo způsobeno:  
1) obměnou původních expozic a doplňováním expozic o interaktivní prvky – expozice jsou 

pro návštěvníka atraktivnější,  
2) pečlivým výběrem a realizací výstav – snažíme se, aby každá výstava měla „svého 

návštěvníka“ a byla pro cílovou skupinu atraktivní,  
3) zlepšení nabídky pro školy – lektorské programy,  
4) zlepšenou spoluprací s médii, vydávání tiskových zpráv, psaní článků,  
5) spoluprácí s partnery (města, obce, neziskové organizace),  
6) mimořádnou aktivitou pracovníků v zámku Vsetín i zámku Kinských,  
7) celoročním provozem zámku Lešná. 

Výnosy z tržeb byly v roce 2012 vyšší ve srovnání s rokem 2011. Byla zvýšena cena vstupného 
do některých objektů. Tržby ze vstupného na jednoho návštěvníka (viz. tab. 21) za rok 2012 
činily 20 Kč, za rok 2011 byly 16 Kč. Náklady hlavní činnosti na jednoho návštěvníka (viz. tab. 
21) za rok 2012 činily 324 Kč, za rok 2011 byly 341 Kč. 

Tržby spojené s pronájmem prostor a se svatebními obřady se podařilo v roce 2012 zvýšit  
o 63 tis. Kč, ceny byly zachovány na úrovni roku 2011. 

 

Muzeum dosáhlo tržby také za realizované zakázky v celkové hodnotě 71 750,00 Kč. 

Název činnosti Částka (Kč) 
Konzultační práce pro Národní síť zdravých měst 6 000,00 
Konzultační práce pro Mepco 10 300,00 
Konzultační práce pro Město Chrudim 6 000,00 
Koordinace monitoringu přírody 5 050,00 
Archeologický průzkum v parku u zámku Kinských (pro Město Val. Meziříčí) 3 000,00 
Průzkum výskytu hnízdících ptáků na stromech ke smýcení (pro Město Val. Meziříčí) 1 800,00 
Biomonitoring (AOPK ČR) 10 000,00 
Záchranný archeologický průzkum ve Zděchově 3 000,00 
Ekologická olympiáda (ČSOP Kosenka) 2 000,00 
Prezentace na Krajském veletrhu EVVO v Lešné u Zlína 3.10.2012 4 000,00 
Monitoring motýlů (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice) 18 600,00 
Monitoring oměje tuhého moravského (AOPK ČR) 2 000,00 

 

 

19) Další informace a přílohy dle vlastního uvážení 

Organizace hospodaří vyrovnaně. Během celého roku bylo snahou celé organizace nalezení 
úspor a zefektivnění práce.  
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II. ODBORNÁ ČÁST 

1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky 

A) Souhrnná statistika 

1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných koupí a darem (akvizice), evidence 
knižních přírůstků 

Muzeum regionu Valašsko (dále muzeum) spravovalo k datu 31. 12. 2012 celkem 507 297 
sbírkových předmětů vedených pod 73 933 evidenčními čísly dle Ročního výkazu o muzeu a 
galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2012 (Kult (MK) 14-01). Zápis nových evidenčních 
čísel za rok 2012 do CESu bude dokončen k 15. 5. 2013. Na základě provedené inventarizace 
ke konci roku 2012 (ukončení desetiletého cyklu) se zpřesnil a konkretizoval počet 
sbírkových předmětů, tím došlo k nárůstu oproti počtu sbírkových předmětů uváděných 
v loňské zprávě. Došlo též k opravě počtu evidenčních čísel. 

V roce 2012 nebyly kvůli dobíhajícímu cyklu inventarizace sbírek do sbírek zapsány ani 
nakoupeny žádné sbírkové předměty. Rozšiřován byl jen fond Pomocného materiálu. 

V roce 2012 byly také zahájeny práce na reorganizaci sbírek dle schválené profilaci muzea. 
Tato činnost byla podmíněna dokončením inventarizace. Reorganizace sbírek a vyřazování 
sbírkových předmětů bude probíhat v dalších letech v souladu se schválenou profilací 
Muzea.  

1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC 

Evidence II. stupně probíhá prostřednictvím databázových programů Bach (společenskovědní 
obory) a DEMUS (přírodovědné obory), které jsou pravidelně zálohovány, a prostřednictvím 
klasické papírové dokumentace (katalogizační karty). Starší katalogizační karty byly v rámci 
možností rovněž digitalizovány (opět za využití programů Bach a DEMUS). V blízké 
budoucnosti se uvažuje nad sjednocením databázovacích programů pod jednou platformou 
a v roce 2012 již byla započata příprava dat. 

Rovněž bylo pokročeno v digitálním zpracovávání přírůstkových knih, kdy byl dokončen 
přepis všech přírůstkových knih celého muzea za celou dobu jeho existence. V programu 
DEMUS je zpracován a ověřen celý katalog bývalého Přírodovědného oddělení. Při 
zpracovávání přírodovědných sbírek naráží Muzeum na zastarávající databázovací programy 
DEMUS i Bach, které již dlouhou dobu neprošly zásadními aktualizacemi a vývojem ze strany 
svých tvůrců a není plně kompatibilní s moderním hardwarovým i softwarovým vybavením 
nově pořizované výpočetní techniky. Rovněž již nenabízí potřebné a jinde dostupné moderní 
funkce, které značně zjednodušují a zefektivňují správu sbírek. 

Tabulka uvádí počet nových evidenčních čísel II. stupně evidence zapsaných v roce 2012. 

Odborné oddělení Evidence II. stupně Digitalizace starších karet 
Počet ev. čísel Počet kusů Počet ev. čísel Počet kusů 

Odborné oddělení VS 399 1 188 298 503 
Odborné oddělení VM 421 438 1 442 1 589 
Celkem 820 1 626 1 740 2 092 
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1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu a 
všech náležitostí 

V roce 2012 byla dokončena inventarizace celé sbírky Muzea zapsané v CESu. O průběhu 
inventarizací byly vyplněny inventarizační protokoly, které jsou uloženy na sekretariátu 
ředitele a které budou v měsíci březnu 2013 zaslány na archivaci na příslušný odbor 
Ministerstva kultury, mládeže a tělovýchovy a Krajskému úřadu Zlínského kraje. Záznam byl 
rovněž proveden v Inventarizační knize. 

V září roku 2012 byly zcizeny vystavené mince (sbírkové předměty muzea) z expozice 
Bankovky z celého světa. Policie provedla šetření se závěrem, že pachatel nebyl zjištěn. 
Zcizení bylo nahlášeno zřizovateli i Ministerstvu kultury ČR a byla přijata opatření (zpřísnění 
pravidelných kontrol vystavených exponátů, umístění kamery se záznamem. 

Celkem bylo v roce 2012 ve všech odděleních muzea inventarizováno 36.249 evidenčních 
čísel sbírkových předmětů, což činí celkem 391.570 věcí movitých. 

 

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích, 
pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a 
stavu klimatických podmínek, v závěru roku předložení knih řediteli 

Depozitáře muzea jsou umístěny ve vlastních objektech organizace (depozitáře v zámku 
Vsetín, v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí) a dočasně jsou sbírkové předměty i uloženy 
v pronajatých prostorách (objekt v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí). V roce 2012 
byl ukončen kvůli obtížné dostupnosti a nevyhovujícímu režimu pronájem depozitáře v Kelči 
a sbírky byly přesunuty do stávajících depozitářů ve Valašském Meziříčí.  

Stávající prostory jsou na hranici své kapacity, či již za ní. Bude nutné reorganizovat a 
optimalizovat depozitární prostory včetně přistoupení k jejich zkapacitnění. Dočasné uložení 
sbírek v pronajatých prostorách v bývalých kasárnách je nevyhovující. 

V depozitářích jsou k tomu určenými osobami prováděny pravidelné kontroly, záznamy o 
kontrolách a vstupech pracovníků organizace do depozitářů jsou vedeny v knihách 
depozitárního režimu (na zajištění lepšího a vhodnějšího režimu byly pro depozitáře, kde 
v letním čase docházelo k překračování limitů, zakoupeny a instalovány čtyři nové 
odvlhčovače), záznamy o klimatických podmínkách pak v knihách depozitářů. Depozitáře ve 
Vsetíně, část depozitářů ve Valašském Meziříčí a v kostele Sv. Trojice byly v roce 2012 
plynovány. Pravidelně byl doplňován líh do sbírek uložených v tomto konzervačním médiu, 
do sbírek preparovaných nasucho byl doplňován paradichlorbenzen. Záznamy z roku 2012 
byly předány a archivovány na příslušných místech. 

V roce 2012 byla vydána nová upravená Směrnice o depozitárním režimu, která reflektuje 
všechny nové zákonné požadavky a stanovuje upravený způsob evidence vstupů a měření 
klimatických podmínek v depozitáři. Rovněž došlo k redefinování osob zodpovědných za stav 
jednotlivých depozitářů a odděleny funkce správce depozitáře a kurátora sbírek, které jsou 
v nich uložených.  
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1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček 

Pohyb sbírek je náležitě evidován jak v rámci vnitřního pohybu sbírek (záznamy o 
přemístění), tak i vnějšího pohybu (smlouvy o výpůjčce). V roce 2012 bylo celkem zapůjčeno 
jiným organizacím a zařízením 1551 ks (1030 evidenčních čísel). Vypůjčeno od jiných 
subjektů bylo celkem 640 ks (632 evidenčních čísel). 

V rámci vnitřního pohybu sbírek došlo k větším přesunům např. u etnografických fondů MRV. 
Na výstavy, expozice, akce jednotlivých poboček muzea bylo z využito celkem 555 e.č. / 749 
kusů předmětů a z uměleckohistorických sbírek vsetínského muzea dalších 68 e.č. / 68 ks.  

V loňském roce došlo také ke stěhování depozitářů v Kelči do Valašského Meziříčí. Celkem 
bylo přestěhováno 2226 e.č./ 5021 kusů předmětů. 

Odborné oddělení Zápůjčky Výpůjčky 
Počet ev. čísel Počet kusů Počet ev. čísel Počet kusů 

Odborné oddělení VS 527 841 245 245 
Odborné oddělení VM 503 710 387 395 
Celkem 1 030 1 551 632 640 
 

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení 

Preparace a konzervace byla prováděna vlastními pracovníky, a to jak specializovaných 
zaměstnanců MRV, tak i jednotlivých odborných pracovníků. V rámci odborných oddělení se 
jedná převážně o renovace a konzervace poškozených sbírkových předmětů či předmětů 
určených pro výstavní a expoziční účely (např. nábytek, obrazy, zbraně, sklo a keramika). 
Dále se jedná o preparace nově získaných přírodnin či o dílčí úpravu jejich dokumentace 
(preparace hmyzu, sušení a lisování rostlin 500 ks cévnatých, 300 ks mechorostů, exikace 
hub, úprava lokalitních a determinačních štítků a sched).  

V rámci muzea bylo 561 konzervováno či restaurováno sbírkových předmětů, převážně 
předměty přesunované v rámci opouštění depozitáře Kelče a vzhledem ke svému stavu 
vyžadující ošetření. Záznamy o průběhu konzervace jednotlivých sbírkových předmětů jsou 
vedeny v programu Bach konzervátorem. Do sbírek je průběžně doplňováno desinsekční 
činidlo (Globol, Invet). 

 

2) Vědecko-výzkumná a odborná činnost 

2.1. Vlastní odborné aktivity 

a) Odborná činnost 

Pracovníci muzea se zabývají výzkumem prostředí, ve kterém sbírkové předměty vznikají, 
převážně ve sběrné oblasti organizace – tj. v oblasti Valašska (širší území okresu Vsetín). 
Pracovníci se věnují zkoumání kulturně-hospodářského vývoje regionu z hlediska historie, 
národopisu, výtvarného umění a archeologie a dokumentaci a výzkumu stavu přírody na 
polích botaniky, entomologie a zoologie.  

V oblasti přírodních věd bylo hlavní zaměření na studium pozitivních i negativních dopadů 
lidské činnosti na místní přírodní a kulturně-biologické dědictví. Cílem bylo zajistit dostatečné 
množství materiálu, podnětů a podkladů pro budované Environmentální středisko Muzea 
regionu Valašsko.  
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V roce 2012 zpracovávali pracovníci tyto hlavní výzkumné úkoly: 

- dokumentace současných výtvarných umělců (výstup: úvodní slovo vernisáže výstavy 
akad. sochaře P. Drdy v Praze, článek V ateliéru malíře A. Kaderka). 

- historie dýmkařství v Kelči (výstupy: expozice „Po stopách kelečského dýmkařství“ 
v Kelči a tištěný průvodce expozicí). 

- zkoumání vývoje krajiny Valašska (výstup: příspěvek na konferenci Vliv přírodních 
podmínek na rozvoj průmyslu ve Vsetíně). 

- ohrožené biotopy přírodního charakteru (přírodní lesy typu jedlobučina a horská 
smrčina – monitoring a výzkum druhového bohatství), výstup: Rukopis G. A. Říčana 
„Květena Vsatských hor“ – zapomenutý pramen ke květeně severovýchodní Moravy, 
Gogelova květena okresu valašskomeziříčského, Acta Carpathica Occidentalis). 

- výzkum archivních materiálů a literatury k historii školy v Lešné (výstup: expozice 
Historická školní třída, populárně-naučný článek ve Valašsku č. 29). 

- biotopy kulturně-přírodního charakteru (luční a pastevní komplexy na Valašsku – 
monitoring a výzkum druhového bohatství). 

- entomologie (Determinace střevlíků a motýlů několika projektů: Výzkum vlivu GMO na 
necílové členovce). 

- zpracování díla malíře J. Hapky (výstava, drobný tisk, článek), J. A. Junka (zpracování 
části sbírkového fondu, článek), J. Divína (výstava, články), j. Místeckého (zpracovávání 
pozůstalosti pro účely výstavy) 

- průzkum pravěkého osídlení Pulčínských skal a detektorová prospekce ohrožených 
archeologických lokalit 

- ornitologie (sčítání na bodových transektech v rámci jednotného programu sčítání ptáků 
v krajině okresu Vsetín, 4 transekty; sledování bionomie sov pomocí budek; sledování 
ornitocenóz Choryňsko-hustopečské rybniční soustavy; sčítání avifauny zpřírodněného 
úseku Bečvy mezi Choryní a Hustopečemi 

- Historie hasičských spolků na Valašskomeziříčsku, počátky hasičských spolků Valašského 
Meziříčí, Krásna a Reichových skláren. Výstup: Hasičská expozice Bohu ke cti, bližnímu ku 
pomoci, popularizační články v regionálním tisku i periodicích 

- Architektura a osobnosti prvorepublikového Valašského Meziříčí. Výstup: Den 
architektury, podklady budou využity i plánovanou výstavu k 140. výročí založení 
Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí v roce 2014 

- Počátky včelařského řemesla na Valašsku. Výstup: výstava Když včelařil pradědeček, 
popularizační články v v regionálním tisku i periodicích, katalog výstavy 

- Historie objektu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a rodů Kinských a Seilernů. 
Výstup: publikace „Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí a historie rodů s ním spjatých“ 

- marketing a management muzeí. Výstup: textu pro 2 články do časopisu Slezského 
zemského muzea 

Hvězdárna je zaměřena na sledování abiotických faktorů prostředí s navazující činností 
zaměřenou na průzkum a dokumentaci periodických a neperiodických vesmírných jevů. 
V roce 2012 se pracovníci a spolupracovníci hvězdárny zabývali následujícími odbornými 
programy:  
- vizuální pozorování meteorů (Sekce meziplanetární hmoty „Bolid“) 
- CCD fotometrie komet 
- vizuální fotometrie komet 
- registraci bleskových výbojů a sledování extrémních projevů počasí 
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Výsledky odborných programů zpracovávaných pracovníky Hvězdárny jsou zasílány do 
databází českých a především mezinárodních organizací: 
- pozorování meteorů do Společnosti pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH) a do 

International Meteor Organization (IMO). 
- CCD fotometrie komet a vizuální fotometrie komet do SMPH a do International Comet 

Quarterly (ICQ). 

Pracovníci MRV pracovali na plnění monitorovacích a inventarizačních zakázek vycházejících 
z jejich odborné kvalifikace. Přehled je v následující tabulce. 

Zodpovědný 
pracovník Druh zakázky  Částka 

Čermáková Archeologický průzkum v parku u zámku Kinských  
(pro Město Valašské Meziříčí) 

3 000 

Čermáková Záchranný archeologický průzkum ve Zděchově 3 000 
Lešná, Vs, VM, 
Hvězdárna 

Prezentace na Krajském veletrhu EVVO v Lešné u Zlína 3. 10. 2012 4 000 

Pavelka Průzkum výskytu hnízdících ptáků na stromech ke smýcení  
(pro Město Valašské Meziříčí) 

1 800 

Půček Práce pro Národní síť zdravých měst – 6000,00 MEPCO – 10300,00 
Město Chrudim – 6000,00 

22 300 

Spitzer Koordinace monitoringu přírody 5 050 
Spitzer Monitoring motýlů (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice) 18 600 
Tkáčiková Biomonitoring (AOPK ČR) 10 000 
Tkáčiková Monitoring oměje tuhého moravského (AOPK ČR) 2 000 
Tkáčiková, 
Spitzer, Husák 

Ekologická olympiáda (ČSOP Kosenka) 2 000 

Celkem  71 750 
 

b) Muzejní knihovny  

V rámci Muzea působí celkem dvě muzejní knihovny evidované dle knihovního zákona 
257/2001 Sb. pod číslem 2473/2002 v zámku Vsetín (VS) a pod číslem 2474/2002 v zámku 
Kinských ve Valašském Meziříčí (VM). Knihovní fond obou knihoven čítal k 31. 12. 2012 
celkem 28 471 knihovních jednotek (více viz tabulka). Digitalizace knižního fondu probíhá 
v programu KPWin. Ve Vsetíně je počítačově zpracováno 14 777 knih, z toho v roce 2012 4 
717 jednotek, ve valašskomeziříčské knihovně pak 2 664 knih, z toho 1 310 jednotek v roce 
2012. 

Knihovna Celkový počet  Z toho digitalizováno Výpůjčky 
 knihovních jednotek celkem v roce 2012 v roce 2012 
Vsetín 14 777 14 777 4 717 93 
Valašské Meziříčí 13 694 2 664 1 310 562 
Celkem 28 471 17 441 6 027 655 

 

Na muzejních stránkách v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) je 
zveřejněn kompletní on-line katalog vsetínské i meziříčské knihovny. Tento katalog umožňuje 
on-line přístup k informacím. V roce 2012 došlo k aktualizaci softwaru KPWin. 
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2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty 

Zpracovávání většiny výzkumných úkolů bylo prováděno v kooperaci s partnery (školy, 
univerzity, ústavy Akademie věd ČR, státní organizace a nevládní organizace). Poskytování 
informací externím badatelům z řad laické i odborné veřejnosti patří k základní náplni 
činnostem všech oddělení. 

Pracovníci MRV poskytli ve svých oborech v roce 2012 odborné služby a poradenství 98 
badatelům a externím spolupracovníkům. 

Pracovníci MRV dlouhodobě spolupracují např. se Zemským archivem Opava na katalogizaci 
fondu návrhů gobelínů a koberců z MGM ve Valašském Meziříčí a z výzkumu poskytuje 
informace profesionálním badatelům v oblasti užitého textilního umění. Pracovníci dále 
spolupracují s uměleckými regionálními sdruženími a volnočasovými institucemi, např. ze 
spolupráce se soukromou Galerií Silver z Valašského Meziříčí-Podlesí vznikl nový výstavní 
cyklus v Malé galerii vsetínského zámku a ve spolupráci s Alcedem – Velikonoce na zámku 
(program v ZG). V úzké dlouhodobé spolupráci bylo pokračováno s KZ Valašské Meziříčí a 
s galerií Sýpka, s městem Valašské Meziříčí, památkový odbor, (koncepce expozic v zámku 
Žerotínů), s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Policií ČR. 

Spolupráce odborných pracovníků v oblasti přírodních věd byla zaměřena na kooperaci 
v determinaci obtížnějších skupin rostlin a živočichů (Biologické centrum AV ČR v Českých 
Budějovicích) a vědeckému vyhodnocování a publikaci získaných dat (Univerzita Palackého 
v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Ostravská univerzita). Na poli 
botaniky úspěšně probíhá spolupráce v rámci Moravskoslezské pobočky České botanické 
společnosti, která sídlí v muzeu ve Valašském Meziříčí. Sdružuje profesionální i amatérské 
botaniky z regionu a institucí SV Moravy.  

Dále probíhala spolupráce s ČSOP Valašské Meziříčí a participace na environmentálním 
programu přeshraniční spolupráce „Příroda nezná hranice“ – mapování velkých šelem 
v CHKO Beskydy a CHKO Kysuce pomocí tzv. fotopastí. Velmi úzká spolupráce byla na poli 
environmentálního vzdělávání rozvíjena s organizací Líska, o.s. 

Pro Český hydrometeorologický ústav byla Hvězdárnou Vsetín každodenně prováděna 
meteorologická měření na klimatologické stanici a rovněž zde byly získávány vzorky na 
stanici monitorující znečistění ovzduší ve Vsetíně. V roce 2012 pokračovala spolupráce se 
SMPH na projektu radarového pozorování meteorů SMRST (Small Meteor Radio Scatter 
equipmenT). 

 

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní 

V březnu proběhl na vsetínské hvězdárně workshop členů SMPH zaměřený na sledování 
meteorů pomocí pasivního radaru. Na konci října 2012 připravili pracovníci hvězdárny 
workshop „Astrofotografie“ pro členy Fotoklubu Vsetín. 

Muzeum bylo společně s Alcedem – střediskem volného času, Odborem životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje a Lískou, o. s. spoluorganizátorem akce VIII. 
Krajský veletrh programů a aktivit na podporu environmentálního vzdělávání, globální 
výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji ve školách, školských zařízeních a neziskových 
organizacích ve Zlínském kraji. Konference se konala dne 3. 10. 2012 v Zámku Lešná u 
Valašského Meziříčí. 
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Dne 6. října 2012 se u příležitosti Dne kraje konala odborná přednáška člena Národního 
památkového ústavu Petra Zajíce o stavební obnově zámku Lešná. 

 

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty 

V roce 2012 se pracovníci zúčastnili: 
- Seminář K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. od 

konce 18. století do roku 1918, Technické muzeum v Brně 1x příspěvek (Vliv přírodních 
podmínek na rozvoj průmyslu ve Vsetíně) 

- Židé dějiny a kultura – seminář pro pedagogy, pobočka Židovského muzea v Brně  
- Seminář Rekonstrukce a experiment v archeologii (organizace: Villa Nova Uhřínov) 
- Detektory v archeologické prospekci (AC Olomouc) 1x příspěvek 
- Zoologické dny 2012, mezinárodní zoologická konference (Ústav biologie obratlovců a 

UBO ČSAV, Zoologická společnost) 
- Lepidopterologické kolokvium 2012, Košice 
- 9th European Dry Grassland Meeting, Dry Grasslands of Europe: Grazing and 

Ecosystem Services, Prespa, Greece 
- Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, Znojmo 2012 
- Seminář muzejních botaniků 2012, Brno 
- Setkání muzejních botaniků 2012, Znojmo 
- Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a o jejich změnách, X. sjezd České 

botanické společnosti, Praha, 3.–7. září 2012 
- Floristický kurz České a Slovenské botanické společnosti, Zlaté Moravce SR 
- Bryologicko-lichenologické dny, Novohradské hory  
- Otevřené setkání středisek ekologické výchovy na zámku Lešná u VM (organizátorem 

Líska): prezentace EVVO programů zámku Lešná a ukázka lektorského programu  
- Celostátní ornitologická konference, Mikulov 

V únoru se dva pracovníci Hvězdárny Vsetín zúčastnili semináře „Globální změna klimatu“, 
který pořádal KÚ Olomouc. V průběhu roku se pracovníci hvězdárny zúčastnili tří odborných 
seminářů na Hvězdárně ve Valašském Meziříčí.  

Na počátku října se Hvězdárna Vsetín spolu s ostatními odděleními Muzea prezentovala na 
Krajském veletrhu EVVO v areálu ZOO Lešná u Zlína. 

 

3) Metodická a edukační činnost 

3.1. Spolupráce se školami  

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami 

Pracovníci MRV Vsetín připravují pro školy každoročně řadu aktivit souvisejících především 
s výstavní a terénní (exkurzní) činností. Jedná se hlavně o lektorské, edukační a jiné 
programy k výstavám, výtvarné a další soutěže či spolupořádání školních olympiád. Většina 
těchto akcí se odehrává na půdě muzea, daří se tak plnit dlouhodobý cíl – dostat mladou 
generaci do muzea. Dále jsou prováděny komentované prohlídky a organizovány 
doprovodné akce k probíhajícím výstavám a stálým expozicím. 
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Celkový počet lektorských a edukačních programů (LP) za jednotlivé pobočky. 

Pobočka Počet provedených LP Počet typů LP Počet návštěvníků 
Vsetín 219 26 5 805 
Valašské Meziříčí 327 20 5 858 
Lešná 148 13 3 289 
Hvězdárna VS 292 36 9 226 
 

Celkem v roce 2012 v Muzeu proběhlo 986 edukačních, lektorských a dalších programů pro 
školy (celkem bylo realizováno s různou četností opakování 95 různých programů). 
Zúčastnilo se jich 16 747 žáků MŠ, ZŠ a SŠ. Přehled nejúspěšnějších viz. následující tabulka.  

Místo Název programu Opakování Počet návštěvníků 
Lešná Betlémská hvězda 25 494 
Lešná Vánoční tvoření 25 518 
Lešná Arabela 22 594 
Lešná Pohádkový zámek 13 333 
Lešná Toulky zámeckým parkem 12 278 
Lešná Míša z Brodské 11 202 
Lešná Příběhy ptačí babicky 11 202 
Vsetín Autíčka + Policie + BESIP 50 1 018 
Vsetín Příběh města  30 522 
Vsetín Velikonoce 26 506 
Vsetín Chodníkem i cestou 18 369 
Vsetín Lesem s medvědem 16 313 
Vsetín Tajemství včel a mravenců 12 195 
Vsetín Není houba jako houba 10 306 
Val. Meziříčí Pojďte s námi do pravěku 85 1 573 
Val. Meziříčí Velikonoce v muzeu 34 587 
Val. Meziříčí Malujeme s J. Hapkou 29 423 
Val. Meziříčí Míša z Brodské a jeho plyšoví kamarádi 27 470 
Val. Meziříčí Kouzlo adventu 25 403 
Val. Meziříčí Není houba jako houba 17 354 
Val. Meziříčí Z pohádky do pohádky 17 375 
Val. Meziříčí Když včelařil pradědeček 14 235 
Val. Meziříčí Neznámý svět drobných savců 14 206 
Val. Meziříčí Vyprávění ptačí babičky 12 202 
Val. Meziříčí Moje kamarádka knížka 10 167 
Hvězdárna VS Pozorování Slunce 46 745 
Hvězdárna VS Večerní pozorování 41 452 
Hvězdárna VS Astronomický kroužek 1 41 138 
Hvězdárna VS Astronomický kroužek 2 39 195 
Hvězdárna VS Sluneční soustava 3D 31 590 
Hvězdárna VS Exkurze 29 255 
Hvězdárna VS Prázdniny na zámku 12 56 
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3.1.2. Pravidelné programy pro školy 

Spolupráce je dlouhodobě navázána s mateřskými, základními a středními školami, včetně 
škol integrovaných a speciálních. Dlouhodobě jsou spolupořádány biologické a dějepisné 
olympiády a pravidelné akce. 

Mezi nejúspěšnější patřily: 
- doprovodný program pro Dějepisnou olympiádu – okresní kolo 
- příprava a zjišťování biologické olympiády kategorie C a D – se Střediskem volného času 

Domeček ve Valašském Meziříčí, zajištění živých rostlin na determinační část, dále 
zapůjčení preparátů ptáků a savců z pomocného materiálu muzea a zajištění živých 
rostlin pro determinační část soutěže 

- semináře pro historický kroužek Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí 
- Hvězdárna Vsetín se podílí na pořádání školního kola Astronomické olympiády (AO) na 

Základní škole Vsetín-Sychrov 
 

3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů) 

Odborní pracovníci muzea každoročně poskytují konzultace ve svých oborech studentům SŠ 
a VŠ (nejčastěji studentům gymnázií ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, univerzit v Opavě, 
Olomouci, Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a dalších). Většinou se jedná o pomoc 
se seminárními nebo konzultace diplomových prací, vyhotovení oponentského posudku 
nebo vedení odborné praxe. Pracovníci hvězdárny poskytují konzultace studentům SŠ a VŠ 
při zpracování jejich odborných prací (SOČ, seminárních, bakalářských atd.).  

Celkem bylo vedeno 16 studentů VŠ (na úrovni bakalářských a magisterských programů) 
z pozice oficiálního externího konzultanta. Dvě diplomové práce se věnují habitovým 
preferencím odhadu velikosti vybrané populace střevlíka hrbolatého ve Veřovických a 
Hostýnských vrších. Jedna magisterská práce se věnuje vlivu izolace lesních luk na 
společenstva bezobratlých a dvě diplomové práce pak studiu saranče vrzavé na Valašsku. 
Vedení doktorandů nebylo prováděno. Pracovníci hvězdárny každoročně poskytují 
konzultace studentům SŠ a VŠ při zpracování jejich odborných prací (SOČ, seminárních, 
bakalářských atd.). 

Vedení odborné muzejní praxe čtyř studentů VŠ (2 studentky dějin umění na UP v Olomouci, 
2 studenti etnologie či muzeologie na MU v Brně v rámci OO VS. Odborné praxe formou 
průvodcovské činnosti na zámku Lešná u VM se účastnilo celkem 12 studentů. 
 

Odborné oddělení celkem SŠ celkem pomoc VŠ celkem vedení VŠ 
Odborné oddělení VS 1 6 5 
Odborné oddělení VM 4 3 2 
Vedení (p. ředitel) - - 9 
Hvězdárna Vsetín 1 2 0 
Celkem 6 11 16 
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3.2. Metodika vůči jiným subjektům 

3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu  

Odborní pracovníci jsou členy např. poradního sboru pro nákup sbírek v Muzeu Beskyd ve 
Frýdku-Místku, kulturní komise při Radě města Valašské Meziříčí, v Radě starších při VMP 
v Rožnově pod Radhoštěm, redakční rady ZVUKu aj.. Ředitel Muzea byl v roce 2012 
předsedou krajské sekce Asociace muzeí a galerií. 

V roce 2012 se zástupce Hvězdárny Vsetín zúčastnil celkem čtyř zasedání Rady Asociace 
hvězdáren a planetárií (AHaP), jehož je Hvězdárna Vsetín dlouholetým členem.  

3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty  

Pracovníci Muzea spolupracovali na výstavách a aktivitách především s organizacemi Galerie 
Sýpka (Valašské Meziříčí), organizací KZ (Valašské Meziříčí), Dům kultury Vsetín. Pracovníci 
muzea jsou členy komisí rady města Valašské Meziříčí a města Vsetín (kultura, cestovní ruch, 
životní prostředí). 

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům 

Pracovník MRV v rámci spolupráce provedl školící přednášku Jasoň dymnivkový v Javorníkách 
(ČSOP 76/01 Valašské Meziříčí). Pracovníci dále pravidelně odevzdávají data získaná 
terénními průzkumy příslušným orgánům Státní ochrany přírody, např. AOPK Zlín, Praha: 
Výzkum rozšíření a habitatových preferencí chráněných druhů hmyzu a rostlin 
(západokarpatský endemit oměj tuhý moravský formou zakázky). Ve spolupráci se Správou 
CHKO Beskydy a Bílé Karpaty je tvořena nálezová databáze ohrožených druhů rostlin a 
živočichů. Pravidelně jsou poskytována data i Krajskému úřadu ve Zlíně (Oddělení ochrany 
přírody a krajiny: výskyt ohrožených druhů ve Zlínském kraji), dále Městu Vsetín (Odbor 
životního prostředí) a místním organizacím ČSOP. 

V roce 2012 pracoval zástupce hvězdárny v Radě Sdružení hvězdáren a planetárií (SHaP). 
Celkem v loňském roce proběhly tři zasedání rady, a jeden mimořádný Sněm SHaP, ne 
kterém proběhla transformace SHaP z občanského sdružení na profesní asociaci s novým 
názvem Asociace hvězdáren a planetárií. Pracovníci Hvězdárny Vsetín poskytují data 
z klimatologické stanice pro odborné a další využití (9 příjemců). 

3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG), Radou galerií apod. 

Pracovníci MRV jsou dle svých odborností registrování a jsou činní v následujících sekcích: 
- Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG 
- Botanická komise AMG  
- Zoologická komise AMG 
- Zlínská regionální archeologická komise 
- Komise regionální historie AMG 
- Komise pro muzejní pedagogiku AMG 
- Ředitel Muzea byl v roce 2012 předsedou krajské sekce Asociace muzeí a galerií 
- Rada Asociace hvězdáren a planetárií 
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3.3. Školení a kurzy 

3.3.1. Školení a kurzy vlastní 

V roce 2012 byly organizovány vlastními silami školení: 
- pravidelných školení referentů služebních vozidel, BZOP (1x ročně) 
- školení všech pracovníkům ke směrnicím, aktuálním právním předpisům (2x ročně) 
- školení odborných pracovníků k tématům sbírek, inventarizace (1x ročně) 
 

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty (aktivní, pasivní) 

Pracovníci muzea se v roce 2012 zúčastnili školení MS Office Word 2003/07 na KÚ Zlín a 
školení muzejní propedeutiky (AMG ČR) Praha. 

 

4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně) 

4.1. Expozice 

Pracovníci MRV v roce 2012 pracovali na scénáři a realizaci 2 historických a 2 
uměleckohistorických expozic ve vsetínském muzeu (Bankovky z celého světa, Templáři na 
Vsetínsku, Jurkovičova registratura, Lidové Valašsko v regionálním výtvarném umění) a na 
koncepci expozice Portrétní galerie majitelů vsetínského zámku (plán realizace na červen 
2013). Za spolufinancování Města Kelč byla otevřena nová expozice Po stopách kelečského 
dýmkařství, která je instalována mimo budovy muzea ve městě Kelč. Ve Valašském Meziříčí 
byla v roce 2012 otevřena nová stálá expozice o hasičských sborech regionu: „Bohu ke cti, 
bližním ku pomoci“. Byla zahájena 1. etapa přestavby a modernizace stálé expozice „Sklo a 
gobelíny“, aby expozice lépe vyhovovala standardům současného výstavnictví. Otevřena byla 
i nová historická expozice školní třídy v zámku Lešná u Valašského Meziříčí. 

V roce 2012 byl dokončen projekt Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko, v 
rámci kterého vznikla mimo jiné nová naučná stezka Příroda vsetínských parků v téměř 200 
let starém zámeckém parku a Panské zahradě ve Vsetíně, která se věnuje rostlinám a 
živočichům žijícím přímo ve městě. Navazující venkovní geologická expozice pak na 
příkladech typických hornin a přírodnin představuje geologickou minulost oblasti. Naučná 
stezka o více než 20 zastaveních vznikla i v parku u zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Tato 
stezka se věnuje problematice parku z pohledu společenského i přírodovědného, dendrologii 
a historii parků obecně. Poslední díl do mozaiky středisek ve Vsetíně patří Hvězdárně Vsetín, 
která pomocí naučné stezky a hracích prvků představí témata obnovitelných zdrojů energie. 
Úprava a nové vybavení vnitřních prostor hvězdárny umožní moderní projekci 3D filmů a 
vzdělávacích programů.  

Na stezku navazuje ve vsetínském zámku moderní interaktivní expozice Příroda hrou ve věži 
vsetínského zámku, která se věnuje přírodě zdejšího kraje. Na přípravě expozice se podíleli i 
pracovníci Hvězdárny. Expozice je obohacena o mnohé exponáty přírodnin i zvířat, z nichž 
nejslavnější je medvěd Míša z Brodské. Součástí výstavy jsou populárně vědecké filmy, 
naučné počítačové hry a digitální projekce. Druhá environmentální expozice zaměřená na 
přírodní prostředí ve městě, v parcích a alejích byla vybudována v části Zámku v Lešné u 
Valašského Meziříčí. V rámci středisek vznikla i nová výstava Příroda zámeckého parku 
v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. 
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4.2. Výstavy: A. vlastní; B. převzaté; C. vlastní v jiných institucích 

V roce 2012 připravili odborní zaměstnanci Muzea celkem 47 výstav (z toho 15 výstav 
rozsáhlých, 27 výstav menších a 5 výstav přecházelo z loňského roku). Celkem 32 výstav bylo 
vlastních, 12 výstav převzatých od jiných institucí a 3 výstavy v jiných institucích. Počet 
návštěvníků jednotlivých výstav koresponduje s Ročním výkazem o muzeu a galerii (muzeu 
výtvarných umění) za rok 2012 (Kult (MK) 14-01). Podrobněji o jednotlivých výstavách viz: 

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/. 

V roce 2012 došlo k rozšíření výstavních prostor o krátkodobé výstavy v Malé galerii ve 
vsetínském zámku (pro potřeby prezentace tvorby lokálních umělců, fotografů či výsledků 
činnosti místních škol). Obdobně byl upraven prostor i ve Valašském Meziříčí v zámku 
Kinských. Rovněž byl započat nový cyklus krátkodobých tematických výstav „Kalendárium“, 
které na malém prostoru reflektují místní témata – výročí, tradiční zvyky, sezonalitu a s tím 
spojené svátky.  

V roce 2012 připravili pracovníci Hvězdárny Vsetín ve spolupráci s DK Vsetín a Hvězdárnou 
Valašské Meziříčí v rámci společného projektu k výročí založení AV České republiky instalaci 
výstavy „ESO – Evropská jižní observatoř“.  

V roce 2012 byl dopracován systém hodnocení úspěšnosti výstav z hlediska návštěvního (tj. v 
zásadě počet návštěvníků, kteří navštíví výstavu za 1 den jejího trvání) i finančního (tj. 
finanční efekt konání výstavy pro organizaci). Zpětně byla vyhodnocena úspěšnost všech 
větších a déletrvajících výstav až do roku 2009. Návštěvnická úspěšnost výstavy je bodově 
hodnocena z hlediska hlavních funkcí muzea: (i) paměťové (běžný návštěvník motivovaný k 
návštěvě výstavy - bodově nejhodnotnější); (ii) didaktické (návštěvníci lektorských a 
edukačních programů, které jsou k výstavám realizovány); (iii) zážitkové (návštěvníci akcí, 
pro které jsou u výstavy připraveny doprovodné akce zaměřené na popularizaci výstavy a (iv) 
ostatní návštěvníci muzea. Výstavy v roce 2012 byly hodnoceny jako v průměru úspěšnější v 
porovnání s výstavami v předešlých letech. První místo v žebříčku všech výstav obsadila 
výstava Arabela (místo konání Zámek Lešná), velmi dobře se zařadila i výstava Autíčka z 
krabiček (místo konání Zámek Vsetín) a Pojďte s námi do pravěku (místo konání zámek 
Kinských ve Valašském Meziříčí). Tabulka vyhodnocených výstav v příloze F. 

 

 
 

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/
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A. vlastní 

Název výstavy Termín 
zahájení 

Délka 
trvání 

Místo 
instalace 

Návštěvníci 
za rok 2012 

Betlémská hvězda 17. 11. 26 Lešná 2419 
Hvězdárny a sluneční soustava 11. 7. 46 Lešná 3933 
Jan Ovesný – fotografie přírody 3. 1. 181 Lešná 15489 
Kamélie 25. 2. 8 Lešná 946 
Krásy přírody R. Potočného 14. 8. 68 Lešná 4319 
Krásy Zlínského kraje 9. 1. 77 Lešná 2091 
Motýli F. Hradila  1. 6. 172 Lešná 15284 
Sailing in Silence 1. 8. 78 Lešná 5229 
Vánoční interiéry 24. 11. 20 Lešná 746 
Velikonoce 9. 4. 18 Lešná 1277 
Zámek před a poté 3. 1. 318 Lešná 24934 
Záznamy 22. 9. 7 Lešná 439 
Cyrilometodějská tradice na 
Valašsku 9. 6. 74 Trojice 1375 

Josef Divín – Hvězdy, kříže, zahrady 19. 7. 70 Valašské 
Meziříčí 2826 

Josef Hapka – malebnost Valašska 2. 2. 64 Valašské 
Meziříčí 2328 

Když včelařil pradědeček 14.10.– 13.1. 76 Valašské 
Meziříčí 2153 

Míša z Brodské a jeho plyšoví 
kamarádi 4. 10.- 13. 1. 85 Valašské 

Meziříčí 2641 

Vánoce na zámku 2. 12.– 13. 1. 2013 34 Valašské 
Meziříčí 1192 

Velikonoce v muzeu 15. 3. 28 Valašské 
Meziříčí 992 

Autíčka z krabiček 3. 5.-18.11. 172 Vsetín 11225 
Krajinami snů Zdeňka Hajného 4. 3. 73 Vsetín 4302 
Prababička v kuchyni 2. 12. probíhá Vsetín probíhá 
Proměny Vsetína 26. 5. 164 Vsetín 5602 
Radost z inspirace 27. 11. 2011 72 Vsetín 773 

Výstava živých hub 18.9. – 30.9. 12 
Vsetín, 

Valašské 
Meziříčí 

645 

Ostatní drobné výstavy: Holocaust na Vsetínsku, Kouzlo dotyku, Osvobození Vsetína, Václav 
Cigler, Velikonoce na Valašsku, Vznik samostatného Československa.  
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B. převzaté (název, termín, objekt, kde se uskutečnila) 

Název výstavy Termín 
zahájení 

Délka 
trvání  Autorská instituce Místo 

instalace 
Návštěvníci 
za rok 2012 

Dialógy 13.11. 104 Ľubovnianské múzeum 
ve Staré Ľubovni (SR) Vsetín 3097 

Jak se rodí Večerníčky 17.11.11 23 Zlínské filmové ateliéry Valašské 
Meziříčí 2274 

Pojďte s námi do 
pravěku 12.1. 112 Městské muzeum a 

galerie Polička 
Valašské 
Meziříčí 6042 

Neznámý svět 
drobných savců 19.4. 76 

Národní muzeum, CHKO 
Beskydy, Blatské 

muzeum v Soběslavi 

Valašské 
Meziříčí 4618 

Arabela 1. 5. 54 Lukas Petr Lešná 5907 
Japonsko – květy 
chryzantém 3.5. 28 Gymnázium VM + MŠ 

Krhová + MRV 
Valašské 
Meziříčí 1663 

Křemen a jeho rodina 7.6. 94 Muzeum východních 
Čech + MRV 

Valašské 
Meziříčí 3953 

Práce žáků ZUŠ 14.6. 100 ZUŠ Alfréda Radoka + 
MRV 

Valašské 
Meziříčí 

2556 

Jaroslava Bendová - 
Enkaustika 25.10. 28 SONS + MRV Valašské 

Meziříčí 286 

ESO – Evropská jižní 
observatoř 

5. 11. 10 Hvězdárna Val. Meziříčí DK Vsetín 626 

Ostatní drobné výstavy: Od obrazu k designu, Jan Suchý ve 3D  
 
C. vlastní v jiných institucích 

Název výstavy Termín Místo instalace 
Prababička v kuchyni září – říjen 2012 Muzeum Velké Karlovice 
Po stopách kelečského dýmkařství květen 2012 (stálá expozice) Kelč 
Obrazy bratří Hlaviců září 2011 – leden 2012 Muzeum Blansko 
 

4.3. Přednášky pro veřejnost: A. ve vlastní instituci; B. mimo vlastní instituci 

Přehled přednášek za bod A a B uvádí následují tabulka 

Odborné oddělení 
Přednášky pro veřejnost  
ve vlastní instituci 

Přednášky pro veřejnost 
mimo vlastní instituci 

Počet akcí Návštěvníci Počet akcí Návštěvníci 
zámek Vsetín 0 0 1 33 
zámek Kinských ve Val. Meziříčí 11 373 1 64 
Hvězdárna Vsetín 19 197 3 86 
Celkem 30 570 5 183 
  
A. ve vlastní instituci 

Pracovníci OO VM zajistili celkem 9 přednášek v cyklu nazvaném „Muzejní středy“ (2 z toho 
vlastními silami), a také 2 přednášky mimo tento cyklus.  

Pracovníci Hvězdárny Vsetín v roce 2012 zajistili 22 přednášek určených pro nejširší 
veřejnost. Jako každoročně i v roce 2012 připravili pracovníci hvězdárny na období jarních 
prázdnin tradiční cyklus přednášek a prezentací Týden otevřených dveří. 
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Pro návštěvníky z řad veřejnosti byly na vsetínské hvězdárně kromě standardní nabídky 
programů připraveny také tyto programy: 
-  „Evropská noc vědců“       (září) 
-  „Ozvěny Světového kosmického týdne“    (říjen) 

 
B. mimo vlastní instituci 

Pracovníci MRV přednášeli 2x mimo vlastní instituci v rámci přednáškových bloků odborných 
příspěvků. Mimo hvězdárnu se v loňském roce v rámci akcí pro veřejnost uskutečnily 3 
přednášky a besedy (Klub seniorů Vsetín-Rybníky, MVK Vsetín a RMC Sluníčko Vsetín). Další 
akce byly exkurze a komentované výukové akce s využitím sbírkových předmětů. 

4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích 

Ke všem výstavám a expozicím poskytují pracovníci MRV pravidelně odborné výklady. 
V rámci lektorských programů a komentovaných prohlídek jsou pak výklady realizovány. 
Kromě přednášek a prezentací tvoří exkurze, pozorování Slunce a večerní astronomická 
pozorování podstatnou část činnosti pracovníků Hvězdárny Vsetín. Během roku 2012 se 
konalo 38 exkurzí, 69 pozorování Slunce a 44 večerních astronomických pozorování, 
kterých se zúčastnilo celkem 4 863 návštěvníků. 

 

4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

Odborní pracovníci Muzea připravují každoročně řadu akcí hojně navštěvovaných širokou 
veřejností. 

Muzeum v roce 2012 připravilo mimo vernisáže a výstavy řadu kulturních a vzdělávacích 
akcí. Mezi nejúspěšnější akce patřily: 
- Zámecké adventní kouzlení (497 návštěvníků) 
- Muzejní ponocování (217 návštěvníků) 
- Templářské slavnosti (1298 návštěvníků) 
- Velikonoce na zámku (543 návštěvníků) 
- Zámecká velikonoční neděle (172 návštěvníků) 
- Pravěké odpoledne (163 návštěvníků) 
- Den Země (911 návštěvníků) a Den dětí (494 návštěvníků) 
- Meziříčská muzejní noc (zámek Kinských – 656 návštěvníků a Trojice – 573 návštěvníků) 
- Jonáškovo zábavné odpoledne (586 návštěvníků) 
- Medové odpoledne (194 návštěvníků) 
- Zámecká adventní neděle ve Valašském Meziříčí (292 návštěvníků) 
- Koncerty v Trojici: Jubilejní koncert 20. let sboru Hedvika (181 návštěvníků), Rybova mše 

vánoční (dvou koncertů se zúčastnilo 368 návštěvníků) 
- Hasičský den ve Valašském Meziříčí (794 návštěvníků) 
- Babí léto - folklorní festival (ve spolupráci s městem VM); (176 návštěvníků) 
- Módní přehlídka ve spolupráci s UTB (298 návštěvníků) 
- Pohádkový den v zámeckém parku: stezka pro rodiny s dětmi, vystoupení šermířů (625 

návštěvníků)  
- Sraz automobilových veteránů (450 návštěvníků) 
- Petr Bazala a Eliška Hasalíková na akordeon (120 návštěvníků) 
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Sumarizace úspěšnosti všech doplňkových kulturních a jiných akcí a programů: 

Oddělení Počet akcí Počet návštěvníků 
Oddělení Lešná 16 2 455 
Odborné oddělení VS 69 6 239 
Odborné oddělení VM 19 5 256 
Hvězdárna Vsetín 21 3 768 
Celkem 125 17 718 
 

V roce 2012 se Hvězdárna Vsetín v rámci partnerství se Střediskem volného času ALCEDO 
Vsetín a dalšími místními organizacemi zapojila do programů a kampaní pořádaných městem 
Vsetín mimo objekty Muzea. Byly to tyto akce: 
- Den Země ve Vsetíně 
- Dětský den s Annou 
- Valašské záření 
- Den Země ve Starém Městě 
- Krajský veletrh EVVO v Lešné u Zlína 

Pořadí nejúspěšnějších akcí dle poboček: 
Pobočka Počet návštěvníků – název akce – datum  

Vsetín 

1298 – Templářské slavnosti 2012 
543 – Velikonoce na zámku  
497 – Zámecké adventní kouzlení  
577 – Dětský karneval – Sluníčko 
476 – Velikonoce ve spolupráci s partnerem Alcedo Vsetín   
469 – Pochod broučků  

Valašské 
Meziříčí 

494 – Dětský den  
586 – Jonáškovo zábavné odpoledne  
656 – Muzejní noc zámek Kinských  
573 - Muzejní noc Trojice  
911 – Den Země  
794 – Hasičský den  

Hvězdárna 953 – Den Země ve Starém Městě 
578 - Templářské slavnosti 

Lešná 
625 – Pohádkový den s Arabelou  
450 – Veteráni  
298 – Módní přehlídka  

 
4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky, apod.) 

Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: Muzejní společnost ve Valašském 
Meziříčí, o.s., Česká vědecká společnost pro mykologii, Česká botanická společnost, ČSOP 
Orchidea Rožnov pod Radhoštěm, Entomologický klub při Muzeu, Valašský ornitologický klub 
při Muzeu, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Česká 
zoologická společnost, Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea 
v Praze. 
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V roce 2012 na Hvězdárně Vsetín pracovaly dva astronomické kroužky určené žákům 
základních škol a jeden astronomický klub pro studenty SŠ a VŠ a dospělé zájemce o 
astronomii. Celkem se během roku uskutečnilo 91 schůzek, kterých se průměrně účastnilo 4 
až 5 členů (celková návštěvnost = 383 členů). 

 

4.7. Spolupráce se zahraničím 

Muzeum spolupracovalo s Muzeem ve Staré Lubovni (výstava Dialogy), spolupráce probíhala 
i s dalšími slovenskými muzei a institucemi v rámci výstavní a odborné činnosti. Významná 
spolupráce byla zahájena (ve spolupráci s odborem kultury ZK) k tématu Templáři se 
Žilinským krajem a Kysúckým muzeem v Čadci. Probíhala také spolupráce s Trenčianským 
muzeem při přípravě expozice Galerie majitelů vsetínského zámku.  

V rámci projektu Muzeum budoucnosti navštívili muzeum zástupci The Millennium Project a 
byli seznámeni s informacemi o projektu. 

 

4.8. Spolupráce s jinými kraji 

Pracovníci muzea spolupracovali v uplynulém roce s řadou institucí, nejčastěji pak jinými 
muzei a galeriemi. Mezi nejčastější partnery patřila tato zařízení: Vlastivědné muzeum 
v Olomouci, Muzeum Komenského v Přerově, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum 
umění v Olomouci, Muzeum Novojičínska, Muzeum Beskyd Frýdek Místek, Galerie Hlavního 
města Prahy, Národní galerie Praha, Muzeum východních Čech v Pardubicích, Správa CHKO 
Poodří a další.  

 

4.9. Spolupráce mezi sebou navzájem (s PO Zlínského kraje) 

MRV spolupracovalo v roce 2012 s jinými PO Zlínského kraje především na realizaci výstav a 
plnění výzkumných úkolů. Jednalo se o tyto příspěvkové organizace: Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně (MJVM), Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska a 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. 

Úzká spolupráce s MJVM ve Zlíně byla rozvíjena při vydávání společného odborného 
přírodovědného časopisu Acta Carpathica Occidentalis a jeho Supplement. 

Pro realizaci společného programu s Domem kultury Vsetín byla bezplatně zapůjčena výstava 
„ESO – Evropská jižní observatoř“, kterou připravili pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí. 

 

4.10. Návštěvnost muzea 

V roce 2012 se v objektech Muzea realizovalo celkem 717 akcí (otevření nových stálých 
expozic, výstavy, vernisáže, doprovodné programy k výstavám, koncerty, přednášky a další), 
kterých se zúčastnilo 95.100 autentických návštěvníků. Celkem byla návštěvnost výstav a 
expozic (odpovídá evidenci NIPOS) ve výši 189.373 návštěvníků. Podstatné zvýšení oproti 
loňskému roku Celkový počet návštěvníků dle statistiky NIPOS se rovná součtu řádků 218 a 
232 formuláře Kult (MK) 14-01. 
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 Autentický (skutečný) návštěvník 

 
Zámek 
Vsetín 

Hvězdárna 
Vsetín Zámek VM Sv. 

Trojice Lešná Celkem 

Počet platících návštěvníků 27 970 4.395 16.534 1 147 20 467 70 513 
Počet neplatících návštěvníků 5 336 5.460 7.614 759 4.228 23 397 
Počet návštěvníků s průkazkou 
ZTP 343 159 431 18 239 1.190 

Celkem 33 649 10 014 24 579 1 924 24 934 95 100 
 
 Počet navštívených výstav a expozic (odpovídá evidenci NIPOS) 

 
Zámek 
Vsetín 

Hvězdárna 
Vsetín Zámek VM Sv. 

Trojice Lešná Celkem 

Počet platících návštěvníků 57 072 6 380 32 517 1 926 46 113 144 008 
Počet neplatících návštěvníků 15 297 6 073 10 176 1.557 9 584 42 687 
Počet návštěvníků s průkazkou 
ZTP 898 179 920 36 645 2 678 

Celkem 73 267 12 632 43 613 3 519 56 342 189 373 
 

5) Ediční a publikační činnost 

5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika 

Muzeum k většině výstav či kulturních akcí vydává buď průvodce výstavou, či katalogy 
menšího rozsahu nebo informační letáky (skládačky). 

Muzeum regionu Valašsko od roku 1998 vydává 2x ročně časopis Valašsko-vlastivědná 
revue. V roce 2012 bylo vydáno číslo 28/2012 a 29/2012. Obsah periodika tvoří jednak 
články externích přispěvovatelů, jednak příspěvky pracovníků MRV. Ti zde v roce 2012 
publikovali celkem 43 vlastních příspěvků Během roku došlo k personálním změnám 
v obsazení členů redakční rady posílením zastoupení zaměstnanců MRV na postech 
odpovědného, výkonného a technického redaktora. 

Muzeum ve spolupráci s MJVM ve Zlíně vydalo třetí číslo společného odborného 
přírodovědného časopisu Acta Carpathica Occidentalis (ISSN: 1804-2732), kde uveřejnilo 5 
odborných příspěvků svých pracovníků a jeden příspěvek v sekci Aktuality a personálie.  

Pracovníci MRV v roce 2012 sepsali a vydali 7 publikací v edici Malé muzejní tisky, a to 
Medvěd hnědý na Valašsku – Příběh Míši z Brodské, Od kolébky po rakev, Když mě brali za 
vojáčka, Putování s templáři ze Vsetína na kraj světa, Příběh zámku Kinských ve Valašském 
Meziříčí-Krásně, Když včelařil pradědeček a Hrátky se zvířátky ve sbírkách muzea. Publikace 
v rámci této edice jsou levné a návštěvníkovi dostupné. Vycházejí z odborné činnosti 
zaměstnanců MRV a doplňují výstavy a expozice v našich objektech. 

 
5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty  

Pracovníci Muzea v roce 2012 publikovali 2 odborné publikace v anglickém jazyce v 
mezinárodních impaktovaných časopisech a 7 v češtině v odborných periodikách. Ve 
sbornících z navštívených konferencí bylo publikováno celkem 15 abstraktů vycházejících 
z odborné činnosti pracovníků. Vyšla jedna recenzovaná monografie pracovníka MRV: 
Krajinami cizích časů (Dokořán 2012). 
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Dále byly publikovány odborné texty v následujících periodikách a sbornících: 3 krátké zprávy 
v muzejním časopise Acta Carpathica Occidentalis, dva krátké články do časopisu 
Acrocephalus a 1 článek ve Sborníku prací FF brněnské univerzity. 

V roce 2012 bylo publikováno 5 příspěvků ve ZVUKu. Celkem 52 článků bylo publikováno v 
tématicky sdruženém  cyklu v místním periodiku Valašský deník. V roce 2012 ve Vsetínských 
novinách byly publikovány 3 články pracovníků Hvězdárny Vsetín, které rekapitulují 
informace o místním počasí za předchozí období. V roce 2012 pokračovala spolupráce s 
Valašským deníkem – vedle Muzejního kukátka, do něhož přispívali pracovníci všech 
muzejních oddělení (celkem 52 příspěvků), vznikly další rubriky: Zámky, zámečky na Valašsku 
(celkem 11 příspěvků), Fotografové Valašska (10 příspěvků) a Osobnosti Valašska  
(2 příspěvky). Ve věstníku AGM byla publikována zpráva o Zpřístupnění zámku Lešná. 

V publikaci vydané Českou televizí Toulavá kamera byla otištěna kapitola o zámku Lešná  
a byly zpracovány kapitoly do knihy Kulturní dědictví Soláně a okolí.  

 

5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku, 
rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod. 

Muzeum k většině výstav či kulturních akcí vydává buď průvodce výstavou, či katalogy 
menšího rozsahu nebo informační letáky (skládačky). Muzeum prezentuje svůj roční a 
měsíční plán na webu, plakátovacích plochách Města Vsetín a firmy SIRIUS (sloupy) a 
místních informačních mediích. 

Všechny své akce medializují pracovníci Muzea v tisku: Okno do kraje, Vsetínské noviny, 
Valašský deník, Jalovec, Obelisk, MF Dnes, Právo, Lidové noviny aj.; v rozhlase – Český 
Rozhlas (ČR Brno/Studio Zlín), Rádio Čas, Rádio Valašsko, plakátech a pozvánkách, 
propagačních vitrínách, IC Vsetín, IC Zlínského kraje, webových stránkách muzea, webových 
stránkách KZ Valašské Meziříčí, webové stránky Zlínského kraje, webové stránky Východní 
Moravy, webu města Vsetín i vedení osobních profilů na webu muzea.  

Pravidelně jsou uveřejňovány reportáže o akcích muzea v místní televizi TV Beskyd (celkem 
41 reportáží Vsetín, 18 reportáží Valašské Meziříčí, 16 Lešná u Valašského Meziříčí). 

V porovnání s minulými roky výrazně narostla aktivita na poli zveřejňování tiskových zpráv o 
akcích či o výsledcích vlastní odborné činnosti. Celkem vydalo Muzeum v roce 2012 99 
tiskových zpráv a 324 článků v místních periodicích i médiích s širší působností. V souladu se 
Strategií rozvoje marketingu a propagace zpracované Zlínským krajem došlo k navýšení 
aktivity na webu a utlumení aktivity při dříve nejčastěji používaných způsobů propagace 
(např. postupné utlumení papírových pozvánek a posílení aktivity na sociálních sítích na 
webu). Celková návštěvnost na webových stránkách muzea dosáhla v roce 2012 výše 56 384 
(35 919 unikátních přístupů). 

Na nově vzniklém portálu Environmentálních středisek Muzea regionu Valašsko, který je 
dostupný z webu MRV a z instalovaných informačních kiosků bylo v rámci roku 2012 
zaznamenáno 2 881 přístupů (288 unikátních návštěvníků). 

Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své články zejména na internetových stránkách 
http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2012 na nich bylo zaznamenáno 27 220 unikátních 
přístupů. K propagaci Hvězdárny Vsetín byly v dále roce 2012 vydány: 
- Informační letáček – „Nabídka přednášek pro ZŠ a SŠ“  

http://www.hvezdarna-vsetin.cz/
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- Informační letáček s nabídkou pozorování Slunce pomocí nového dalekohledu 
- Informační letáček a plakát k přechodu Venuše přes Slunce (6. 6. 2012) 

Od počátku roku 2012 začali pracovníci hvězdárny rovněž pravidelně publikovat krátké 
články v rubrice „Nebe nad Valašskem“ ve Valašském deníku. Celkem bylo vydáno 13 těchto 
článků. 

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad) 

Pracovníci OO VM poskytli 1 recenzi na rukopis do časopisu Sborníku prací FF brněnské 
univerzity. Pracovníci OO VS poskytli 1 recenzi na přírodovědný odborný článek (Acta musei 
Beskydensis). Nově působí zástupce MRV v redakční radě časopisu ZVUK. 

 

6) Rozvojové aktivity  

6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů 

Viz bod 6.5 Odborné části a bodu 14 Ekonomické části Výroční zprávy. 

 

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva) 

Muzeum získalo v roce 2012 finanční prostředky od města Vsetín a Města Valašské Meziříčí 
v celkové výši 180 000,00 Kč. 

Město Vsetín přispělo 60 000,00 Kč na akce, lektorské programy a úpravu expozic, Město 
Valašské Meziříčí poskytlo 120 000,00 Kč na zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu 
zámku, úpravy expozic a na akce v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 

Všechny příspěvky od obcí byly vyčerpány dle svého účelu a řádně vyúčtovány. 

 

6.3. Přijaté dary (nefinanční) 

V roce 2012 bylo do muzea darováno celkem 129 ks předmětů do pomocného materiálu od 
celkem 9 dárců. Dary byly přijaty na základě rozhodnutí ředitele Muzea regionu Valašsko a 
náležitě dokumentovány. Získané sbírkové předměty byly obratem evidovány v I. stupni 
evidence. 

Předmět Počet ks Odd. Dárce 
Porcelánová montura na stínidlo  1 VM Kašpar,  Tomáš 
předměty z pozůst. A. Duřpeka 33 VM Přikrylová, Helena 
vzduchový tkací stav 1 VS Raymond Group s.r.o. 
Knížka čtení (učebnice 1833) 1 VM Stavarská, Vlasta 
přehoz bílý 1 VM Pernicová, Františka 
eneolitická sekerka měděná 1 VM Chodorovský, Roman 
bytové textilie a oděv 5 VM Kožušníková, Zdenka 
bytové textilie a oděv 85 VM Halačková, Hilma 
gobelín Jana Kobzáně „Portáši“ 1 VM Dědina, Václav 
pozůstalost po J. Kozderkovi 1 VM Sypěnová, Radosta 
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6.4. Finanční pomoc sponzorů 

Muzeum získalo v roce 2012 celkem 101 350,00 Kč od 10 dárců 

Dárce částka účel 

MUDr. Halata                      1 000,00 Kč na vydání časopisu ACO 
SCHOTT, a.s.                        5 000,00 Kč na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí 
Uvírová Ludmila                  350,00 Kč na provoz tiskárny Konica 
CS Cabot, s.r.o.                    30 000,00 Kč na rozvoj expozic zámek Kinských Val. Meziříčí 
CS Cabot, s.r.o.                    5 000,00 Kč na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí 
On Semiconductor, s.r.o.  10 000,00 Kč na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí   
Čermák Jan                          4 000,00 Kč detektorová prospekce Pulčín 
Mocek Lubomír                  3 000,00 Kč na TZ zámek Lešná – mříž 
Pastorčák Stanislav            18 000,00 Kč na TZ zámek Lešná – mříž 
ZOD Lešná  15 000,00 Kč na TZ zámek Lešná – mříž 
Mgr. Tkačíková Jana          10 000,00 Kč zakoupení pozůstalosti – studijní materiál 

 

 

6.5. Příprava projektů a koncepcí 

V roce 2012 bylo pracováno na doplnění zbývajících částí Střednědobé koncepce sbírek 
Muzea regionu Valašsko, p.o. na léta 2010–2015. 

 

 
7) Kopie ročního výkazu o knihovně/muzeu/galerii/hvězdárně za rok 2012 (tento výkaz je 

součástí programu statistického zjišťování MK ČR). 

Viz příloha D Výroční zprávy. 
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B. Část tabulková 
 
Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2012 
Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů (Finanční rozvaha) v tis. Kč 
Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností 
Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přídělu do fondů  
Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu 
Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií 
Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby  
Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití investičního fondu k 31. 12. 2012 
Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití investičního fondu k 31. 12. 2012 
Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31. 12. 2012 
Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost. titulů (414) k 31. 12. 2012 
Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2012 
Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31. 12. 2012 
Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů 
Tab. č.15 Přehled pohledávek organizace ke dni 31. 12. 2012 
Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31. 12. 2012 
Tab. č.17 Přehled projektů PO 
Tab. č.18 Přehled investičních akcí PO 
Tab. č.19 Přehled o příjmech z pronájmů a přehled o výdajích na nájmy PO 
Tab. č.20 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2012 
Tab. č.21 Přehled návštěvnosti v organizaci dle kategorií návštěvníků v roce 2012 
 

C. Výkazy k řádné účetní závěrce – Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha účetní závěrky v Kč 

D. Kopie ročního výkazu o (i) knihovně a (ii) hvězdárně za rok 2012 

E. Rekapitulace mezd 

F. Tabulka hodnocení výstav 
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